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সুখবন্ধ ! 

ছন্দঃ প্রকরণ। 

ছন্দঃ ছুই প্রকার? নিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর 

চারি চরণের কোন চরণের শেষস্কিত শবোর সহিত যদ্দি অন্ত 

চরণের শেষস্থ শবের মল থাকে তবে তাহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দঃ 

কহে। 

আর যদি চারি চরণের কোন চরণের শেষশ্থিত শঙ্বের 

লহিত অন্ত চরণের শেষস্থ শব্ের মিল না৷ থাকে» তবে তাহাকে 

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ কহে। 

ভরত 

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ। 
৮ 

রর 

০ 

মিত্রাক্ষর ছনাঃ অনেকগুলি । তন্মধ্যে পরার, ব্রিপদী, 

চৌপদী, ললিত ও একাবলী এই কয়েকটা সচরাচর চপিত। 

গয়ার। 

পয়ার,ছন্দের প্রত্যেক চরণে চতুর্দশ অক্ষর থাকে । যথা-- 

« মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ার, 

মনোহর বর, হরে দেখিবারে পায়) 

(ক) 



জটা-জুট মুকুট, দেখিল! ফী মণি, 
বাঘছাল দিব্যবস্ত্, দিধ্য পৈতা ফণী, 

ছাই দিব্য চন্দন, বদন কোটি টা, 
যুদ্ধ হৈল সর্বজন দেখিয়া জুছাদ। 

পয়ার ছন্দে অষ্টম বর্ণের পর যতি পড়িবে, অনেকে এই 

চঞন্ষণ নির্দেশ করিয়া থাকেন । কিন্তু সেটি ভ্রম । এত অক্ষরের 

পর ঘতি পড়িবে এরসপ কোন নিয়ম করা যায় না। অর্থের 
গ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া! শ্বাস পত্তন করাই সুবিধা । কবির! পয়ার 

রচনাকালে অষ্টম অক্ষরের পরে যতি পড়িতেই হইবে এরূপ 
কোন নিয়মের দ্মবীন হন ল!। নিকস্থ তিনটা চরণে চতুর্থ, 

ষষ্ঠ ও সপ্ুষ বর্ণে যন্তি পড়ে । 

« ভালে বিন্দু, বিধু-মধ্যে বালার্ক যেমন | *৮ (১) 

€ কেন শাপ দিলি অরে বিটল1 বামন 1৮ (২) 

£ তচোব বিদা] বিচার, আমার নহে পণ1৮ ৩৩) 

পয়ার ছন্দে চতুর্দশ অক্ষর গ্রস্থনে নিয়লিখিত নিরমগুলির 

প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ভয় | র্ 
কে) বন্ধ প্রথম শব্দটা হুই অক্ষরের হয় তবে 'দ্বিতীক্র ও 

তৃতীয় শব ছুটি ছুই অক্ষরের অথবা একটী চারি অক্ষরের ও 
একটী দুই অক্ষরের ভইবে। যপা-- 

« এক কন্ঠা আইবুড় বিদা| নাম তার, (১) 

তার রূপ গুণ কহা বড় চমত্কার ।% (২) 

.নিক়্স্ত চরণে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে। « 

“শুনি সাধুর. বচন বলেন খুল্পনা ॥ * 



1/৩. 

(খ) যদি প্রথম শব্খটী চারি অক্ষরের হয় তবেদ্বিতীয় 
শব্দটা চারি মক্ষরের অথব] দ্বিতীয় ও ভৃভীর শব্দ ছুইটা পরস্পর 
ছুই ঝা তিন অক্ষরের হঈবে। যথা-_ 

“ ককষণচন্ত্র পরিপূর্ণ চৌব্ী কলার । (১) 
* লভাসদ তোমার ভারতচন্ত্র রায় ।”” (২) 

* কুষওচন্দ্র হৃদ কালী সর্বদ1 উজ্জ্বল |” (৩) 

নিয়স্ত চরণদ্বয়ে নিরম ভঙ্গ হইয়াছে । 

“ পদ্দাতিক ছুরস্ত যমদুত সাক্ষাৎ !1”” €১) 

“বকুলের তলে বিদগ্ধ বিনোদ বসে।” (২) 

(গ) যদি প্রথম ও দ্বিতীয় শব ছুটা ছুই অক্ষরের ভয় 
তবে তৃতীয় শব্দটী চারি অক্ষরের হইবে, না হয় তৃতীয় ও চতুর্থ 
শব্দ দুটী পরস্পর দু বা তিন অক্ষরের হইবে। 

£€গুন রাক্ষ! কৃষ্ণচন্জ্র না করিহ চর 1?” (১) 

« আমি তারে শ্বপ্প কব তার মাতৃবেশে 1” (২) 

£ এক মাথ! কাটিয়া! লইলা পঞ্চানন ৮ (৩) 

নিষ্বগ্ত চরণে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে। 
* শ্বেত পীত হরিৎ লাল নীল বরণ।” 

(র) বদি প্রথম শব্দটা তিন অক্ষরের হর, তবে হিতীগ 
শব্টাও তিন অক্ষব্বের হওয়! উচিত । যথা--- 

« ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যার, 

লুকায়ে র্েন যদি ভৈরবে তাড়ায়, 
নিষস্থ চরণে নিয়ম ভঙ্গ হইয়াছে। 

“ছুর্বল! স্থান করিল! বলিল! ভোজনে ।* 
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পয্ারে ছু চরণে শ্লোক শেষ হইত ( ইদানীং চারি চরণে 
শ্লোক শেষ করিবার নিমিত্ত কোন কোন কবিতার প্রথম ছুই 
চরণে মিল থাকে না, প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীর ও চতুর্থ 
চরণে মিল থাকে। অথবা প্রথম চতুর্থে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
চরণে মিল থাকে । যথা-_ 

*£ অন্যভূপ, লোলুপ সে দেশ অধিকারে, 

বিপুপ বিক্রমে ব্দি করে আক্রমণ ; 

হেন কাপুরুষ নাহি অবাধে তাভারে 

প্রস্তত সে প্রিক়্ ভূমি করিতে অর্গণ 1৮ (১) 

“ প্রভাত হইলে নিশি, ভাতে লরে থালা 

পুর উদ্যানসার স্থুরসাল ফলে, 

ধীরে ধীরে উপনীত বকুলের তলে+ 

ধনশাশী কোন এক বণিকের বাল11 ১ (২) 

কোন কোন কবতায় এইরূপ চারি চরণের পর পরস্পর 

মিত্রাক্ষরনি বদ্ধ ঢই চরণ থাকে | যথা-- 

« লোচন আনন্দকর সুন্দর আনন 

অধর প্রবাল, দন্ত মুকুতা-গঞ্জিত ; 

নিন্দি ইন্দীবর নীল উজ্জ্বল নয়ন, 

অর্দস্কট কথা গুলি অমিয়-জড়িভ-_ 

শবে পশিকল1---একিরে অক্ঠার । 

অকাল করাল রাহ খ্ালিস্ তাহার?» 
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কোন কোন কবি পয়ারের মাত্র! বুদ্ধি করিয়া! চতুর্দিশের 

অধিক অক্ষর গ্রাস্থন করেন । যথা-- 

£ মরি কিবা মুরভর পুরচর এক দেহে 

যেন নীলমণি স্কটিকে ষিলিত ভয়ে রঙে। 

. শ্রিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ। 

আধ। ফণীতে বিনান বেবী সাজে জট] গুচ্ছ।” (১) 
* দুর্গের দ্বিতীস্ক দ্বারে মহীপত্তি আমি দেন বার » 
বসিয়। ঘেরিল তারে তারাকার এগার কুমার ॥ 

সেই দিন রাজা তথা পরিহরি ছত্র সিংহাসনে, 

রাজ্যপাটে যথাবিধি বরিলেন প্রথম নন্দনে | ৮ (২) 

ভঙ্গ গ়্ার। 

ভঙ্গ পয়ারের প্রথম চরণঃ আর্ট অক্ষরে গ্রথিত হুর ও 

তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। দ্বিতীয় চরণটা অবিকল 

পয়ারের মত। যথা-- 

“পণে জাতি কেবা চার” পণে জাতি কেব] চার, 

প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায় । 

“দেখ পুরাণ-প্রসঙ্গ, দেখ পুরাণ-প্রসঙ্গ, 

যথা যথা পণ তথা! তথ। এই রঙগ”। 

রি 

্ ভ্রিপদী । 

ত্রিপর্দী ছন্দে ভিনটা করিয়া পদ থাকে, তন্মধ্যে প্রথম ও 



যর 

স্বিতীষ্ব পদের পরস্পর মিল থাকে, তৃতীয় পদটা যুগ্ীচরণের 
ভৃতীয় পদ্দের সহিত মিলে । 

দ্ধিপদদী লঘু ও দীর্ঘভেদে ছু প্রকার | 
লঘু ত্রিপদী। 

লঘু ত্রিপদীতে প্রত্যেক চরণে কুড়িটী অক্ষর থাকে / তন্মধ্যে 

প্রথম ও দ্বিতীর পদে ছয়টী করিয়া বারী এবং ভূতীয় পছ্ছে 

আটটী অক্ষর থাকে। বথা-_ 
*' কৈলান ভূধর, অতি মনোহর, 

কোটি শশী পরকাশ। 

গন্ধর্ধ কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, 

'অগ্নর গণের বাস। * 

কখন কখন লঘু ত্রিপদী ছন্দের প্রথম ও দ্বিতীয় পদে মিল 

থাকে না। ঘথা-- 

“ রতি কহে, আহ]! . তুমি ইন্দুবাল' 

দ্বানবকুলের মর্ণি। 

ন1 দেখ শচীরে তার শোকে এত 

বিধুবা হইলা ধর্ন।” 

ভঙ্গ লু-ত্রিপন্দী । 

ভঙ্গ লঘু-ত্রিপদীর প্রথম ছুই চরণে ছুই পদদথাকে। এ 
দুইটী পদ আটটি করিরা অক্ষরে সন্বদ্ধ ও পরস্পর ( এবং যু 
চবণের শেষ পদের সহ্তি ) মিত্রাক্ষরে মিলিত থাকে | দ্বিতীয় 

চরণটী লবকল লঘুত্রিপদী। বখা-_ ও 
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£€ ওয়ে বাছা! ধূমকেতু মা বাপের পুণা হেতু 

কেটে ফেল চোরে, ছেড়ে দেহ মোরে 

ধর্টের বান্ধচ দেতু। 

দীর্ঘ-ত্রিপদী। 

পীর্খ ব্রিপদীর প্রত্যেক চরণে ছাবিবশটী অক্ষর থাকে। তন্থাধো 

প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে আটটী করিরা যোলটী ও তৃতীয় চর 

* জশটী ধাকে। যথা 
যিনি কোটী শশধর, কিবা মুখ মনোহর, 

মণিময় মুকুট মাথায়। 

ললিত কবরী ভার, তাহে মালতীর হার, 

ভ্রমর ভ্রযরী কল গায় |» 

ভঙ্গ দীর্ঘ-ত্রপদী। 

ভঙ্গ দীর্ঘ-ত্রিপদীর 'প্রথম চরণে দুই পদ থাকে ।, এ ছুইটা 

পদ দ্শটী করিয়া! অক্ষরে সম্বন্ধ ও পরস্পর (এবং যুগ্াচরণের 

শেষ পদের সহিভ) মিত্রাক্ষরে গিপিত থাকে! দ্বিতীর চরণটি 

অবিকল দীর্ঘব্রিপদী। যথা | 
* ভায় হায় কি কব শিখি, 

সম্পদ ঘটার ধীরে ধীবে, 

শিরোমণি নম্তকের অণিহার হৃদয়ের 

দ্রিয়ে লয় স্থুখের নিধিরে ! 



85/০ 

, €চীপদী 1. 

চৌপদ্দীর প্রতোক . চরণে চারিটী পম থাকে? তস্মথ্ে প্রথম 

দ্বিতীর ও তৃতীর পদে পরম্পর মিল থাকে, চতুর্থ পদটি যুগ্ধ- 
চবণের চতুর্থ পদের সহত মিলে। 

চৌপদী লু ও দীর্ঘ ভেদে ছুই প্রকার । 
, লদ্বুচৌপদীব প্রথম তিনটি পদে ছয়টি ক'্রয়া আঠারটা 

গ্মক্ষর থাকে। চতুর্থ পদটিতে পূর্বপদত্রয় হইতে নুন অক্ষর 

খাঁকে, করুটী নান থাকে তাহার প্রিরত। নাই--কবিরা উচ্ছা- 

মতে চতুর্থ পদে পাচটা হইতে ছুইটী অক্ষর পধ্যপ্ত নিবন্ধ 
ক্ষরেন। যথা-_ 

ক্ষি মেরু-শিখর কিবা বিধুবর, 

বিবেচনা কর কি তরুহলে। 

শিখরী অচল এ দেখি সচল, 
শশাক্ক সমল, সকলে বলে | (১) 

“ হে বহুভাষিন, দৈত্য-বিনাশিনি, 

যুদ্ধাবলাদিনি ব্রাহি শিবে ! 

হে মুছভাবিনি ঘোরনিনাদিনি 

তার ভাবিনি, মাং হি ভবে 1০) 
সাজিল সঘনঃ সেনা অগণন, 

কারিবারে রণ, চলিল। 

শির'পরে ভাজ, বত তিরন্দাজ 

লা সাঙ্গ সাজ, বলিল | ৮*** *** ***৩) 
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« কুস্থমের ভার রাখে চারি ধার, 

কি কহিব তার, শোভ]। 

যুবক যুবতী, _ পুলক মূরতি, 
রতি পতি-অতি- লোভী । +*****০০(৪) 

দীর্ঘ চৌপদীর প্রথম তিন পদে লচরাচর আটটী করিয়া 

গক্ষর থাকে (কখন কখন আটটার অধকও থাকে, দ্বিতীর 

টদাছরণ দেখ ) চতুর্থ পদটীতে নৃ[ন অক্ষর থাকে । যথা 

* প্রহর বাজিল অই, প্রাণেশ আইল কই, 

উঠে চল যাই সই, কি হইবে থাকিলে? 

বেত হবে সখ, হেরিব তাঁচার মুখ, 
সহিব এতেক ছুখ প্রাঞে সবি বাচিলে 17” (১) 

« দৌঙার আধ আধ আধ শশী, 

শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি; 

গআধ জটাভুট গঙ্গ! নরসী, 

আধ চারু কবরী রে। 

আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, 

আধ মণিময় হার উজলাঃ 

আধ গলে শোভে গরল কালা 

আধই সুধা মাধুরী রে” *** *** ** (২) 

০০০০ 



৮5 

ললিত। 

ললিত ছন্মঃ চৌপদ্ীর মত চারি *দ বিশিষ্ট? তবে প্রভেদ 
এই, চৌপদীর প্রথম'তিন পদে পরস্পর মিল থাকে, ললিত 
ছন্দের কেবল প্রথম 'ছুই পদে মিল থাকে, তৃতীয় পদে মিল 
থাকা আবশাক নহে। 
এই ছন্দও লঘু ও দীর্ঘ ভেদে ছুই প্রকার । 

দীর্ঘ ললিত । 

«নয়ন অমৃত নদী সর্ধাদ! চঞ্চল যদ্দিঃ 

নিজ পতি বিনা কভু অন্ত জনে চায় না? 
ছহান্ত অমূতের সিন্ধু, ভূলায় বিদাত ইন্দুঃ 

কদাচ অধর খিন! অন্তদকে ধায় ন1+ 

জখু-ললিত। 

ধ নয়ন কেবল | নীল উৎপল, 

মুখ শতদল দির! গঠিল। 

কুন্দে দত্ত পাতি রাখিয়াছে গাখি, 

অধরে নবীন পল্পব দিল। 

একাবলী ছন্দঃ। 

একাবলী ছন্দে একাদশ অক্ষর থাকে । বথা-_ 
£পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম ভালে, 

মাচয়ে শঙ্কর বাজায়ে গালে, 

নাটক দেখিয় শিব ঠাকুর) 
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হাসেন অন্রদ! সুমধুর ॥ 

অল্পদ অন্ন দেছ এই যাচে। . 

ভারত ভুলিল ভবের নাচে ৭? 

কথন কখন একাবলী ছন্দেও প্রথম ছুই চরণে মিল না? 

থাকিয়। প্রথম তৃতীয়ে এবং দ্বিতীর চতুর্থে মিল থাকে । বথা--- 

* বসস্ত অন্তে কি কোকিল গায় 

পল্লববসন1 শাখ। সনে ? 

নীরবে নিবিড় নীড়ে সে যার-.. 

বাশী ধবনি আজ নিকুঞ্জবনে? 

হায়, ওকি আর গীত গাকিছে ? 

ন। হেরি শ্যামে ও বাশী কাদিছে 1+ 

বিশ্রছন্দং । 

অধুন] নান! ছন্দ মিশ্রিত করিরা কবিত1 লিখিবার প্রথা 

চলিত হইন্ডেছে । যথা_ 

“যৃথসহ, ছিলে তুমি স্বাধীন যখন+ 

যথা ইচ্ছা! সেই স্থানে করিতে চরণ। 

নামিয়! হৃদের জলে, পদ্মবনে পদে দলে, 

কোমল স্বপাঁলু ছিড়ে করিতে তক্ষণ- 

সে সুখ তোমার করি) গিয়েছে এখন 4” (১) 
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« ফেলির। দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার--" 

রত্ন, মুকুতা, হীরা, সব আভরণ ! 

ছিড়িগাছি ফুলমাল1, ভুড়াতে মনের জালা, 
চন্ত্বনচর্চ্চত দেহে ভন্ষের লেপন ! 

আর কি এ সবে সাধ আছে গো রাধার 1 (২) 

“ ছে বনছুধে ছগৎ জননি! 

ঘয়াবতী তুমি, সত্তিঃ বিদ্ধিত ভূবনে | 

যবে দশানন 'অরি, 

বিসর্জিল1 হুতাশনে জানকীন্ুন্দরী, 

ভুমি গো রাখিল1 বরাননে ! 

ভূমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে 

জুড়ালে তাহার জাল! বাসুকিরমণি ।”৮ (৩) 

ফুটিল বকুল ফুল কেনলো! গোকুলে আজি, 
কছ তা সজনি? 

'আইল কি খাতুরাঞ্ত, ধরিল কি ফুলনাজ, 

বিলাসে ধরণী? 

মুছিয়া নয়ন জল, চল লে! সকলে চিলঃ 

গুনিব তমাল তলে বেণুর স্থুরৰ॥ 

আইল ৰসস্ত যি আরিবে মাধব 1 (৪) 



৮০/০ 

এইরূপ বিমিশ্র ছন্দগ্রস্থনকালে কবিগণ ষে প্রত্যেক 
চরণই পয়ারাদির লক্ষণানুনারে রচনা করেন একরসপ নহে? 

তাহারা মধ্যে মধ্যে কোন কোন চরণে শ্ব শ্ব ইচ্ছানুসারে 

অক্ষরের মাত্র! নির্দেশ করিয়। থাকেন । যথা 

* বাদলের বারি ধার! প্রায় 

পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়। 

". বর্ষে চর্ম ঠেকে বাগ, হতে শত শত খান 

অবিরত পড়িছে ধরায় | 

হেন কালে নিশ। আগমন, 

অস্তাচলে চলিল তপন? 

তিমিরে পুরিল বিশ্ব; কিছুই না হয় দৃশ্য 
অস্থির হইল সেনাগণ।” (১) 

“ এস এস সহচরিগণ, 

এস সহচরিগরণ ! 

হুতাঁশনগ্রাসে কি জীবন অর্পণ । 

ধর সবে মনোহর বেশ, 

বাঁধ বিনাইয়! কেশ 

চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ। 
ওরে সথি' আজরে জুদ্দিনঃ' 

ঘটিয়াছে ভাগ্যাবীন, 
গুধিব জীবনদানে পৃতিপ্রেম খণ ।* (২) 

খে) 
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€ তখন আবার বীগা-বাদ্যকর 

বীণ! নিল করে, সকরুণ স্বরে, 

সমর দর্প করিল চুর ॥ 
আরক্ত লোচন ঘন গরঙ্ধনঃ 

স্তব্ধ হইল অমরপুর । 

লকরুণ স্বরে বীণা করে ধরে, 

গাছিল,*“যখন প্রলর হবেঃ 

ফখন ঈশান হর হর বোলে, 
বাজ্াবে বিষাণ ঘন ঘোর রোলে। 

জলে জলমন্ন-হবে ত্রিভুবনঃ 

না রবে তপন শশীর কিরণ, 

অগৎ মণল কারণ*বারিতে, 

ছিড়িয়! পড়িবে ব্রিলোক সহিতে, 

তখন কোথা এ বিভব রবে। 

খই সুরপুরী এ সব সুনারী 
বিপুল ভোগ কোথার যাবে 1” (৩) 

এজি রঙ 

্ 

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ঃ | 

অঙগিত্রাক্ষর ছন্দঃ পয়ার ছন্দের ন্যায় চতুর্দশ অক্ষরের 

মাত্রায় রচিত হয়। পয়ারে চতুর্দশ বর্ণের পরঃ মিলের 

অমুয়োধে যতি পড়ে$ অমিত্রাক্ষর ছন্দে সে অন্গরোধ ন্বাইঃ, 



৬৮ 

ছতরাং আবশ্যক না হইলে কোন বর্ণের পর যতি পড়ে না। 

যথ।-- 

* কনক আসনে বসে দশানন বলী-_ 

ছেঁমকুট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথ। 

তেজঃপুঞ্জ। শত শত পাত্রমিএ জা 
লভাসদ, নতভাবে বসে চারি দিকে । 

ভূতলে অতুল সভাস্-স্কটিকগঠিত ॥ 
ভাহে শোতে রত্বরা্ী, মানস*সরসে, 

_ দরস ফমল-কুল বিকলিত যথ1।” 

পয়ার ছন্দে চতুর্দশ অক্ষর গ্রস্থনে যে নিয়মগুলি লিখিভ 
হইয়াছে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় সেই নিরমগুলির প্রতিও 
দৃষ্টি রাখিতে হয় । ক্কচিৎছুই এক স্থানে নিয়ম ভঙ্গ হইলে 
তত দোষ হয় না। বথা__ 

“ ঝর ঝর ঝরে 

অবিরল অশ্রধার1--তিতিয়। বসন ; 

ঘখ! তরু, তীক্ষশর সরস শরীরে 

“বাছিলে, কাদে নীরব 1".**--(১) 

£ দ্বিরদ-রদ-নির্ষ্মিত গৃহদ্বার দিয়! 

বাহিরিলা সুহালিনী* মেঘাবৃতা যেন 
উধ্া ! *** ০ 2৯ ৩৯ ৭৯৮ ১১৫২) 

কু 280টি সিতানিা কহ বাড়ি 
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অলঙ্কার। 

মনুযাশরীর়ের শোভা সম্পাদক বলিয়া! যেমন বলয়, ছার 

গ্রভৃতিকে অলঙ্কার কহা যায়, সেইরূপ কাব্যের অঙ্গ স্বরূপ 

লত্বম ও অর্থের শোভা! সম্পাদক ধর্ম বিশেষকে অলঙ্কার কহা 

গিয়। থাকে | 

অলঙ্কার ছুই প্রকার, শব্ধালঙ্কার ও অর্থালস্কার। 

শব্ালম্কার। 

বাঙ্গাল ভাষায় যে সমস্ত শব্বালঙ্কার প্রচলিত 'সছে, 

তস্মধো অন্ুপ্রাস, যমক ও শ্লেষ প্রধান। 

অনুপ্বাস। 

উচ্চারণবৈষমা হইলেও শব্দের বর্ণ-গত পাম্যকে অনুপ্রস 

কছে। যথা-. 

* নহে সুধী স্থুমুখী নিরথি নন্দিনীরে ; 

অসম্বর অদ্বর, অস্বর পড়ে শিরে। 

জ্ঞান হার]; তারাকার] ধারা শত শত £ 

গোযুগে গলিত ধারা, তৃষা নিষ্ঠাগত। 

বিগলিত কুস্তল-্জলদপুঞ্জ ছটা, 

নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়া! বরট।। 
ভূপ উপে উপনীত মপিনবদম, 

. সম মে দ্বিজাসে শীন্ত্র ধরণীভুষণ--. 
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বিমল-কমল-মুখ ম্লান কেন কবে, 
অদদা কাস্তে, কতান্তে নিশাস্তে কারে লবে?, 

যমক। 

তিশ্লীর্২বোধক বর্ণ সমূহের পুনরাবৃত্তিকে ধমক কছে। 
শ্রয়োগ ভেদ্দে যমকের তিন প্রকার তেদ হইয়াছে--আদমা, 

' মধ্য ও অন্ত যমক। 
'আগ্য-বনক। 

* সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি, সুখ কমলজ; 
কিন্ধপ! কিরূপ করি কৈল কমলজ।” 

মধ্য-যমক। 

* পাইয়া চরণ-তরি তরি তবে আশা । 

ভরিবারে সিন্ু ভব ভব সে ভরস11% 
ছস্তয-হনক । 

*“ আট পণে আধসের আনিয়াছি চিনি, 

অন্য লোকে ভূর! দের ভাগ্যে আমি চিনি। 

ছর্লভ চন্দন চুয়। লঙ্গ জায়ফল; 

সুলত দেখিনু হাটে--নাহি যার ফল।” 

প্লেষ। 

- ছ্বেস্থলে এক ৰা ততোধিক শব্খ ছুই বা বহু অর্থে চর 

হয়, ভথান্ন প্লেষ অলস্কার হয় বথা- 
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“ অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ | 
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুণ! 

কুকথায় পঞ্চমুখ ক ভর। বিষ, 
কেবল আমার সঙ্গে ছন্দ অহর্নিশ। 

গহ্! নামে সঙ] তার তরঙ্গ এমনি, 

ভীবন হ্বরাপা, সে স্বামীর শিরোমণি । 
ভূত নাচাইয়া! পতি ফেরে ঘরে ঘরে, 

না মরে পাষাণ বাপ দিল ছেন বরে।+ 

এই উদ্বাহরণে গুণ, কু, তরঙ্গ, পাষাণ প্রতৃতি শ্ৰগুলি 

গিষ্ট অর্থাৎ ঘবার্থ ঘটিত। 
« অর্দেক বয়ন রাজা এক পাটরাণী, 

পাচপুভ্র নৃপতির সবে যুবজানি।” 

যুবজানির ছুই অর্থ হয়? একটা যুবতী পদবীর স্বামী, আন 

একটা যুব! বলিয়া! গানি। 
তগালবতি্হহাগহহি 

অর্থালক্কার। 
অর্থালঙ্কার অনেক গুলি। বাঙ্গাল! সাহিত্যে থে গুলি 

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এস্থলে কেবল সেই গুলির 

নাষ ও লক্ষণ লিখিত হইল | 
উপম!। 

, ধক. ধর্মধিশিষ্ট ভিন্ন জাতীর বস্তদ্বরের সাহৃশা কথনকে 
উপমা কহে। যথা 
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« কি কব লজ্জার কথ! লতা লজ্জাবতী যথখ!, 

মুতপ্রার পরণপরশনে 1709 

« ০*****গুখাইল অশ্রবিন্দূ, হা 
শিশির নীরের বিন্দু, শতদলদলে, 

উদ্নয-অচলে ভানু দিলে দরশন ।”--(২) 

যাহার সহিত তুলন1 দেওয়া যায় তাহাকে উপমান ও 

'যাহাকে তুলনা কর] যায় তাহাঁকে উপমেয় কছে। 

একটি উপমেয়ের অনেক গুলি উপমান থাকিলে মালো পৰা 

কছে। যথা-. 

£€ যথা ছুখী দেখি জ্রবিণ গ্রবীণচিত হয়? 
যথা হরষিত ভূষিত স্থুশীত পেয়ে পয; 
যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে £ 

ষথ। কুমুদিনী প্রমোদিনী খিমাংশুমিলনে 7 
যথা! কমলিনী মপিনী যামিনী যোগে থেকে, 

শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে ; 

হলে! তেমতি শ্থমতি নরপতি মহাশয়, 

পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশর।” 

রূপক । 

সাদৃশ্য হেতু প্রস্তুত বস্ততে অন্য কোন বস্তুর আরোপ 

করাকে রূপক অনঙ্কার বলে | রূপক বোধের নিমিভ « রূপ + 

বা “ন্বক্ধপ” শখ ব্যবহৃত হয়। যথা 
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4 জুর্বারপ সিংহ অস্তাচলের গুহাশারী হইলে ধবাস্তরূপ 
্বত্তিযুখ নির্ভয়ে জগৎ কআক্রমণ করিল। নপিনী দিনমণির 

বিরছে অপিরূপ অশ্রত্জল পরিত্যাগ পূর্বক কমলরপ নেত্র 

নিমীলন করিল।% 

রূপক অলঙ্কার গলে সমাস হইলে রূপ শব্ষের লোখ হইয়া 
বায়। আর প্রায়ই অনেক স্থলে রূপ শব প্রযুক্ত হয় ন!, 

ভখায় কূপ শব্ষটা আছে এরূপ বিবেচন! করিয়া লইতে হয়। " 

বা" 

4 শান্তির সরলী মাঝে, স্ুুখসরোরুহ রাজে 

_ মনোভূঙ্জ মজুক হুরিষে। 

হে বিতো৷ করুণাময় বিজ্রোহ-বারিঙ চয়, 

ধর যেন বিষ না বরিষে 1 

€ .**,** শোকের'ঝড় বছিল ভাতে । 
সুঁর-সুলারীর রূপে শোভিল চৌদিকে 

বামাকুল ; মুক্তকেশ মেঘমাল| ; ঘন 

নিশ্বার গ্রলয়-বাঁয়ু; অশ্রুৰারি ধার! 

আসার, জীমৃত-মন্ত্র হাহাকার রব1% 

উৎপ্রেক্ষা। 

যে প্লে বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অপর কোঁন বিষয়ের 

অতে্দ কম্পন! করা যায়, সেই স্থলে উতপ্রেক্ষা অনস্কার হয়। 

যখা-- ন্ট 
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« ধবল নামেতে গিরি হিমাচল-শিরে ঃ 

অভ্রভেদী দেব-আত্মা ভীষণদর্শন, 

সতত ধবলাকৃতি অচল অটল, 

যেন উর্ধ-বাছ সদা শুভ্র বেশধারী . 

মিমগ্র তপঃ-নাগরে ব্যোমকেশ শৃশী |” 

এই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার ছুই ভাগে বিভক্ত১,--বাচ্যোতপ্রেক্ষা 

ও গ্রতীরমানোতপ্রেক্ষা । £ যেন ”» «' বুঝি” প্রভৃতি শব্বের 

প্রয়োগ থাকিলে বাচ্যোতপ্রেক্ষা হয়, আর যে স্কলে যেন প্রভৃতি 

শব্দের প্রয়োগ না থাকে, অথবা উহ! বুঝিয়া! লইতে হয়, তথার 

প্রতীয়মানোতপ্রেক্ষ! বলা যায়। 
বাচোৎতপ্রেক্ষা | 

* অমৃত সঞ্চারি তবে দেব শিল্পীদ্বেব 

জীবাইল1 ভূবনমোহিনী বরাঙ্গনা-_- 
প্রভা যেন মৃত্তিমতী হয়ে দাড়াইল! 
ধাতার আদেশে 1” 

প্রতীরমানোতপ্রেক্ষা। 

৬৫৫ স্থন্দর হেন সময়, 
সুড়ল হইতে উঠিল ত্বরিতেঃ 

ভূমিতে চাদ উদয় !* 
পিছলা 
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ভ্রাস্তিযমান অলঙ্কায়। 

সাদৃশ্য হেতু এক বস্ততে অন্য বস্ত বপিয়। যে জ্ঞান; ভাহার 

মাম ভ্রাস্তি। এই ভ্রান্তি প্রতিভাক্ষঘারা উত্থাপিত .হইলে 

ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হয়। যথা". 

4৫ *.*** ব্থ চূড়া পরে, 

শোভিল দেব পতাকা, যেন অচঞ্চল 

দিছ্যুভের রেখা । চারি দিকে মেঘকুল 
হেরি সে কেতুর কাস্তি, ভ্রান্তি'মদে মাতি 
ভাবি তারে অচল। চপলা, ক্রতগামী 

গর্জিয়। আইল সবে লভিবার আশে 

সে স্ুরস্ুপ্দরী।* 

কিন্তু বাস্তবিক ভ্রান্তিস্থলে এই অলঙ্কার হয় ন1। যথ! - 

« স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে ম্কঁটিক মণ্ডন; 

দ্বার হেম জানিয়! চলিল দুর্য্যোধন। 
ললাটে প্রাচীর লাগি পড়িল ভূতলে, 
দেখির! হাদিল পুনঃ সভাস্থ সকলে 1 

এই স্থলে, অয়দানব নির্শিত সভাগৃছের প্রাচীরসংবন্ধ- 

স্বটিকে হুধ্যোধনের বাস্তবিক যে ছারভ্রম হইয়াছিল, তাাই 

বর্ণিত হুইয়াঙ্ছে, সুতরাং প্রতিভা দ্বারা উত্থাপিত না হওয়াতে 
ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইল না। 

জ প্রতিভা--কবিকল্পন] |, 
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নিদর্শন । 

সাদৃশ্য হেতু যদি কাহার উপরে কোন অবাস্তবিক বাক্য 
কিংবা! কাধ্য আরোপিত করা যার, তাহা ক্ইলে নিদর্গন। 

জলম্বার হয়। যথা-- 

“নিশার স্বপন সম তোঁর এ বারত। 

রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভূজবলে 

কাতর, সে ধনুদ্ধরে রাঘব ভিখারী 

বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয় 

কাটিল কি বিধাত। শাল্মলী তরুবরে ? 

বিধাতা যথার্থ ফুল দল দিয়া শালসলী তরু ছেদন করেন 

মাই ॥ অথচ তিনি করিয়াছেন বলিয়া নির্দেশ আছে। বিধাতার 
উপরে এই কার্য কেবল দাদৃশ্য প্রতিপাদন জন্য আরোপিত 

হুঈয়াছে। কেনন1 ভিখারি রাঘব কর্তৃক বীর্ধ্যশালী ধনুদ্ধরের 
নিহছনন ফুলদল দ্বার1 শাল্মলী তরুর ছেদনের ন্যায়। 

দৃষ্টাস্ত অলঙ্কার। 

যে স্থলে ছুইটী বস্তর সাদৃশ্য স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হর 
অথচ উভয়ের কার্ধ্য একরূপ নহে, তথায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার 
ভূয় । যথা" 

€ দেখ দেখ কোটালিয়! করিছে প্রচার 3 

হান বিধি! চার্দে,কৈল রাহুর আহার 1% 



3 08/৬ 

নিভাবন1। 

যে স্থলে কারণ ব্যতীত কারধ্যোত্পত্তি হয়, তথার বিভাবন| 

অলঙ্কার হইয়া থাকে |! যথা, 
«সেই কামিনীর মধাদেশ বিনা প্রযত্বে ক্ষীণ, লোচনঘর 
শঙ্কা ব্যতিরেকেও চঞ্চল ও শরীর অলঙ্কারে অলস্কৃত না হইলেপ্ত 

মনোহর হইয়া! উঠিল। 
এই উদ্াহরণে মধ্যপ্েশের ক্ষীণতা, লোৌচনের চাঞ্চল্য এবং 

শরীরের মনোহাঁরিতা এই তিনটা কার্য্যের কারণ যৌবন, কিন্ত 
তাহার কোন নির্দেশ নাই। 

কারণ ন! থাকিলে কাধ্য হয় না) বিভাবনা অলঙ্কার স্থলে 

কারণটা অনির্দি্ থাকে | 

: বাতিরেক। | 

যে দলে উপমান অপেক্ষা] উপমেয়ের ন্যুনতা অথবা 

আধিক্য প্রতীত হয়, তথার ব্যতিরেক অলঙ্কার হইয়া! থাকে] 

যথা- 

£ কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা 
পদ নথে পড়ে তার আছে কতগুল1 17 

সনাসোজি। 

যেস্থলে সমান কার্যা, সমান লিঙ্গ বা সমান বিশেষণ দ্বার! 

কোন প্রস্ভত বিষয়ে অন্য বস্তর ব্যবহার সম্যক্রূপে আরোপিত 

হয়, তথায় সমাসে!ক্তি অলঙ্কার হই থাকে । যথ! 



১।১/০ 

«“ হায় রে! তোমারে কেন দোষি তাগ্যবতি ? 

ভিখারিণী রাধা এবে, তুমি রাজরাণী, 
হরপ্রিয়! মন্দাকিনী, স্থভগে ! তৰ সঙ্গিনী, 
অর্পেন সাগর করে তিনি তব পাণি! 

সাগরবাসরে তব তীর সহ গতি” 

এই স্থলে যে কামিনী সখীসঙ্গিনী লইয়া পতিপাশে গমন 

করেন, তাহার সেই ব্যবহার যমুনাতে আরোপিত হইয়াছে | 

শ্ভাবোক্তি অলঙ্কার। 

পদার্থ সকলের প্রকৃত রূপগুণার্দির বথার্থ বর্ণনকে স্বভভা- 
বোক্তি অলঙ্কার বলে। যথা-_. 

০% উঠ হে পথিকবর,ভাবুক প্রবরঃ 

ভাব-নিদ্র! হর, বেল তৃতীয় প্রহর | 

অই দেখ গোধন মহিষ মেষ দলে, 

ছায়াহেতু দলে দলে তরু-তলে চলে । 

"গোষ্ঠ ত্যপ্সি হান্বারবে উ:চ্চে পুচ্ছ তুলে, 
সমাকুল বৎসকুল ধায় বৃক্ষমূলে। 

প্রথর ভান্ুর করে প্রবল পিপাসা, 

পাণি পাতি প্রবাহের পর পিকে চাষা । 

মেদ্দিনীর মৌনব্রত--স্তবধ সমুদয়, 
কেবল সমীর ধীর ধীরে ধীরে বক্স $-- 

(গ) 
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কেবল অরালদল করি মন্বকল, 
স্তরে কিহরে যথ! বিকচ কমল 

কেবল বিটপী বটে বসস্ত-বিহগ 

আলাপিছে মৃছতান সহ নান। খগ ।* 

প্রাচীন কবির! শ্বভাবোক্তি অলঙ্কারপ্রিয় ছিলেন । বাঁল্মীকি, 

কালিদাসঃ ভবভৃতি প্রভৃতি কবিগণ ঘ়ে সমস্ত কাবা গু নাট" 

কাদি লিখিক়। গিয়াছেন তৎসমন্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে ূর্ | 

উল্লেখ অলঙ্কার। 

একমাত পদ্দার্থের বিবিধ প্রকারে উল্লেখের নাঁম উল্লেখ 

অলন্কার |” 

« বিদ্যা নামে তার কন্কা আছিল পরম ধন্ত1 

রূপে লক্গ্বী গুণে সরন্বতী।% 

দীপক । 

যে স্থলে প্রস্তাবিত ও অপ্রন্ভাবিত এই উভয় বিষয়ের 

খক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়! যায় ও যে স্থলে 

'ঘনেক ক্রিরার এক কর্তা নির্দিষ্ট হয়, তথার দীপঞ্ষ নামক 

লগ্কার হইয়! থাকে । যথা 

« জগজ্জিগীধু শিশুপাল অদ্যাপি পূর্ব জন্মের স্তায় বল- 
ক্র্পে দর্গিত হইয়া! জগতের পীড়ন করিতেছে, সাধবী স্ত্রীও 

নিশ্চলা প্রক্কৃতি জদ্মান্তরেও পুরুষের অহুগ্যামিনী হয় ।* 



১৮৩ 

এই উদ্দারণে প্রস্তাবলন্ধ নিশ্চল প্রতি এবং অপ্রস্তাবিভ 

পাধ্বী স্ত্রী এই উভয়ে এক “অন্ুগমন? ক্রিয়ার সহিত মন্বন্ধ 

হইয়াছে । 

*--ছায় সখি কেমনে বর্ণিব, 

সে কাস্তার-কান্তি আমি ?৯ % *% 

জিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!) 

পাতি বলিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে, 
স্থীভাবে সম্ভাষির1 ছায়ায় ; কছু ব] 

কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, 

শ্াইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি; 

মব লতিকার, সতি 1 দ্রিতাম বিবাহ 

তকুসহ।”, 

ঞ এখানে এক আমি কর্তার সঙ্গে সকল ক্রিন্ধার অন্য দেখা 
যাইতেছে $ 

ছি রাহাহাহেত 

অতিশয়োকতি। 

7 উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া যদি উপমানকে ই 
উপমেক্গরূপে নির্দেশ কর! যায় তাহ। হইলে অতিশয়োক্কি 
অলঙ্কার হয়। | 

মুখ হইতে মধুর বচন নিঃস্থত হইতেছে এই অর্থে “চক্র 
হইতে সুধা বর্ষণ হইতেছে” ঝাললে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার, 
শ়্। যথা 



১০%/৩ 

““বশিক়্া! চতুর কহে চাতুরীর সার 

কাপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরঘার, 

তড়িৎ ধরিয়] রাখে কাপড়ের ফাদে, 

তারাগণ লুকাইতে চাহে পুর্াদে 1” 
ঘঅর্থান্তরন্যাস। 

যে স্থলে সাধারণ ঘটনাদ্বার] কোন বিশেষ বিষয়ের, অথব!.. 

বিশেষ ঘটন। ছার! সাধারণ বিষয়ের দৃঢ়ত! সমর্থিত হয়, তথাকক 

অর্থস্তরনাস অলঙ্কার হয়। যথা 

* এক যাব বর্ধমান করিয়! যতন £ 

যতন নহিলে কোথ। মিলয়ে রতন? (৯) 

“যত দিন ভবে, না হবে ন! হবে, 

তোমার অবস্থা, আমার সম । 

ঈষৎ হাসিবে, গুনে ন! শুনিবে, 
বুঝে না বুঝবে, যাতন। মম। 

চিরস্থথী জন, ভ্রমে কি কখন, 

ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে | 

কি বাতন! বিষে, বুঝিবে সে কিসে 
কত আশীবিষে, দংশেনি যারে 1”--(২) 

অপহ,তি। 

প্রকৃত বত্ততে অন্য বপ্ভর আরোপের নাম অপহ,ভি | 

বা”. 



১৮৪/০ 

€ও নহে আকাশ, নীল নীর-নিধি হয়? 
ও নহে তারকাবলী, নব ফেনচয় 
ও নহে শশাদ্ক, কুুলিত ফণিধর ; 
ও নহে কলঙ্ক, তাছে শয্বিত কেশব 1” 

বাজভ্তি। 

যেখানে নিন্মৃচ্ছলে স্ততি বা স্তিচ্ছলে নিন্দা করা হয় 
তথায় ব্যাজস্তাতি অলঙ্কার হয়। যথা 

“সভাজন শুন, জামাতার গুগঃ 

বয়সে বাপের বড়। 

কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাই, 
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়। 

“মান অপমান, নুস্কান কুস্থান, 
অক্ঞান-জ্ঞান লমান। 

নাহি জানে ধর্ম নাহি মানে কর্ম, 
চন্দনে ভম্ম জ্রেয়ান। 

যবনে ব্রাঙ্গণে, কুকুরে আপনে, 
খাশানে হরগে মম। 

গরল খাইল, তবু না মরিল, 
ভাঙগড়ের নাহি যম।--(১) 

এই স্থলে কবি নিন্দাচ্ছলে মহাদেবের সর্যশ্রে্ঠতা ও 
ঈমরতা প্রভৃতি গুণের উল্লেখ করিয়। সতত করিতেছেন। 



৮ 

বিবাহ করিয়। সীতশরে লয়ে, 

আসিছেন প্রাম নিজ 'আলতে, 

গুনিন্া যতেক বালক সবে, 

আসিয়! হালিক়! কহে রাঘবে £ 

শুনছে কুমার, তোমারি আজ, 

কুলের উচিভ হইল কাজ! 
তব হে জনম অতি বিপুলে 

ভূবনবিদ্িত অজের কুলে $ 

জনক-দুহিত৷ বিবাহ করি, 

তাহাতে ভাসালে বশের তরি 1” 

শুই স্থলে অজ শব্ষে ছাগ এবং জনকছুহিতা অর্থে সহো- 
দর! ঘটা ইয়া স্ততিচ্ছলে নিন্দা হইতেছে। 



পদ্যপাঠ 1 

তৃতীয় ভাগ। 

চিতোর। 

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণকারণ, 
ভারতের নানা দেশ করি পর্ধ্যটন? 

ছাঁবশেষে উপনীত রাজপুভানায়, 
বন্দুধ! বেটিত যার কীর্ডি-মেখলায় । 

দেখিলেন, জজামীল-পুরী আজমীর, 
যশল্ীর, যোধপুর, আর বিকানীর, 

কোটা, বু'দি, শিকাবতী, নীমচ, সারয়ে, 

উদয় উদয়পুরে প্র্ু-্বদয়ে ) 
5 

এ বটাজরন লগা সা 

দা “শীত মি 

পি 



€২) 

জয়লিংহ পুরী জয়পুর চারুদেশ, * 

যার শোভা মনোলোভ। বৈকু বিশেষ ॥ 

ভ্রমি বু রা'জগ্ুরী, সানন্দ অস্তরে 

প্রবেশেন এক দিন চিভোতর নগরে, 1 

দেখেন অচল এক অতি উচ্চতর, 

ভার নিয়ে শৌভাকর ম্ুন্দর নগর ৷ 

গিরি'পরে শৌভে গড় প্রাচীরে বেষ্টিত, 
রাঁজ-চক্রব্ভি-হিন্দৃহুর্ধয-$ গ্রতিঠিতৎ 
ধরাধর-অঙ্গে শোভে নান। তরুবর, 

নয়নের প্রীতিকর ওষধি বিস্তর ; 

কোন স্থলে মৃছ্শ্বর করি নিরস্তর, 

উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর ; 

তরুণ-অরুণ-ভাতি জলে কোন স্থলে, 

প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে, 

* এক্ষণে চুণ্ডার বা আান্বের রাজ্য ইনার রাজধানীর নামানুসারে * 

জয়পুর রাজা বলিয়। উক্ত হয়। জয়পুরনগর জয়নিংহবর্তৃক স্থাপিত। 

শ চিতোর-মিবারের পূর্বতন রাজধানী । সম্সাটু অ+কবরসাহ 

উহার ছুর্গজয় করিলে, মিবারের তদানীন্তন রাণ। উদয়সিংহ উদয়পুর 

নগরে রাজধানী স্থাপন করেন । মিবারের রাণার! ুধ্যবংশাবতংস 
াষচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র লবের বংশোদ্ঠব। আকবরের রাজত্বের পুর্বে 

মিবার একটা পগাত্রান্ত হন্দুরাজ্য ছিল। 

পু উদ্ঘুপুরের রাণাদগের আবিপুরুষ বাপ্পার়াও অন্যানা উপাধিক্ব 

রঁতিভ এই গৌরবাত্মক উপাধি ধারণ করেন । 
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কৌঁথায় তটনীকুল কুলকুল শ্বরে, 
শেখরের শ্যাম অঙ্গে চার শোভা ধয়েঃ 

যেন রঘুপতি-হাদে হীরকের হার; 
ঝল মল ভান্ু-করে করে অনিবার, 

'নানা জাতি বিহঙ্গ ন্ম্রঙ্গে করে গান, 
সম্ভাপীর তাপ দূর, হরে মনপ্রণ। 

আহা! এইরূপ শোভা অতি অপরূপ ! 

উথলয় ভাবুক জনের ভাব-কৃপ । 
সরসী, সরিৎ্, সিন্ধু, শেখর জ্ন্নর, 

গহন, গহ্বর, বন, নির্বরনিকর, 

দিনকর, নিশাকর, নক্ষত্রমগডল, 

মেঘমালে তড়িতের চমক উজ্জ্বল, 
ইহ খলু নিঘর্গের শোভা। অনুপম £ 
যাহে জন্মে ভাবুকের বিলাসবিভ্রম। 
আয় মন ! চল যাই সেই সব দেশে, 
যথায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে । 

দেখিব বিচিত্র শোভা, পেল আর জলে, 
শ্রবণ যুড়াবে, তটিনীর কলকলে, 
কন্দরে কন্দরে ফুটে কুদ্দম অশেষ, 

শরীর যুড়াবে; যাবে সমুদার ক্লেশ! 
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জন্মভূমি । 

কামিনীর কমনীয় কঠভূষা হারে 
ছযতিমান্ মধ্যমণি, যেমন ব্ছন্দর, 

সেইরূপ সমুদ্রায় মেদিনী-মাঝারে 
আছে দিব্য স্থান এক অতি মনোহর 1 

প্রকৃতির অতিপ্রিয় সেই রম্য স্থল, 

নয়নের অভিরাম সেখানে যেমন 

নগ, নদী, বনভূমি, প্রাস্তর শ্যামল, 
ভুবনভিতরে আর নাহিক তেমন । 

«এ বিতরে উজ্জ্লতর কর তথা বিধুং 
হুর্ষেযর স্বর্ণ করে দীপ্ত দিনমান, 
মেছুর সমীর সদ। বহে স্ব 

ভূতলে অতুল সেই রমণীয় স্থান? 

বিশাল বারিধিমাৰে বহিজ্ বাহিয়া, 
কর্ণধার নির্ভীক অনেক দেশে বার, 

.. জ্থস্থচিত্তে নহে কিন্ত রহে কোথা গা 
. নিরখিতে লেই ভুমি চিত সদা চায় । 
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জন্য ভূপ, লোলুপ সে দেশ "অধিকারে, 

বিপুলবিক্রমে ঘর্দি করে আক্রমণ $ 

হেন কাপুরুষ নাহি অবাধে তাহারে, 
প্রস্তত সে প্রিয় ভূমি করিতে অপণ। 

বদ্ধপরিকর সবে যুদ্ধ-ভূমে ধায়, 
গৃহ-স্খ-অভিলাধ দিয় বিসর্জন, 

টে 

জনম নফল ভাবি লয় সে বিদায়, 

প্রিয়দেশ রক্ষা! দায়, যাহার নিধন ॥ 

অঙ্গন] ভূখণপ্রিয়া সে দেশ রক্ষণে, 
অকুঠিতা উন্মোচনে গাত্র-অলক্কার $ 

লুকেশিনী, শিরশোভা কেশের ছেষপে, 

ক্ষুবা! নহে, যূদি তাহে হয় উপকার | ৯ 

ধন্য সে ধরণীতলে অগ্রগণ্য ধাম ! 
ঘাহার মাহাম্ম্য আমি অক্ষম বর্ণনে $-- 

গসুলভান মামুদ ষৎকালে ভারতবর্ষ আক্রমণ কয়েন; খন হিন্দু 

মহিলাগণ হীরক ও ব্বণালস্কার [বিক্রয় করিয়। যুদ্ধের লংস্থান পাঠাইয়া- 

ছিলেন। 

রোমানের! কার্ধেন্জ উচ্ছেদবাসনায় যৎকালে উদ্ত রাজা আক্রমণ 

করে, তখন তদ্দেশীয় নারীগণ। ধনুকের ছিল! বন্ধন জনা রক্ছুর অভ 

হইলে, নস্তকের কেশ ছেদন করিয়। দিয়াছিলেন। 
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“্বর্গাদপি গরীয়সী” যে ভূমির নাম . 
উজ্জল করিতে সাধ করে সর্বজনে ? 

এত অনুরাগ, কোন্ ভূঙাগ-উপর ? 
যদি অন্পজ্ঞান কেহ, সন্ধান না পায়, 

যাঁরে ইচ্ছ। জিজ্ঞাসিলে পাইবে উত্তর, 
£ জগ্মভূষি” স্থুখে ভূমি বাস কর যায়। 

চকোর ও চাতক। 

পুণ্য পূর্ণিম। ভিথি বেশাখের মাসে, 
পুর্ণকল শশধর গগনে প্রকাশে । 

কৌমুদী-বসনা! নিশ! মনোহরা অতি, 
আনিল শীতল বহে মন্দ মন্দ গতি ॥ 

উজ্জ্বল চন্দ্রের করে ভাবি দিনমান 
জাগ্রত কোকিলবধু করিতেছে গান । 
গ্খদা ক্ষপদা হেন, পৃণস্থধাকরস্ 

স্ুধাপানে চকোরের উল্লাল অস্তর॥ 

হেনকালে অকন্মাৎ ভিমির-বরণ 

মেঘজাল জাচ্ছাদিল সমস্ত গগন? 

শন্ শন্. সমীরণ বহিল প্রবলঃ 

করকাসহিত পড়ে বৃষ্টি অবিরল | . . 



|, 

কোর বিপন্ন অতি, কাতর-হদয়, 

বিষাদে মনের হুঃখ গ্রকাশিয়! কয়--. 

4 হে বিধাতঃ দয়াহীন, একি অবিচার ! 

কেন স্মখভোগ ভঙ্গ করিলে আমার ? 

জগতের প্রিয় ষেই গগনশো ভন, 

শীতল চক্দ্রিক! যার যুড়ায় নয়ন, 
যে ব্ধাংশু-ক্সধাপান সদ। চায় মন, 

কেন মেঘজাঁলে তার ঢাকিলে বদন? 

নিত্য নয়ঃ এক নিশি মাসাস্তে কেবল, 

লমুদিত প্রিপূর্ণ বিধু স্থুবিমল ! 

কিন্ত বিধি প্রতিবাদী হইল এমন, 
পুর্ণিমায় অমাবস্যা করিল ঘটন্। 

এই যে গগনব্যাপী অলধরদল, 

এই যে প্রমত্ত বায়ু বহে উচ্ছজ্খল । 
এই যে বিছ্্যুৎ্-প্রভ! ঝলসে নয়নঃ 

এই যে জীমূতনাদে বধির শ্রবণ, 

এই যে মুষলধারে পড়িতেছে জল, 

আমার জস্সুখ তরে এ সব কেবল | 

নবীননীরদ-ধার। পানের আশার 
উদ্ধমুখে ছিল এক চাতক তথাক্স, 

চকোরের খেদ আর ধিধিনিন্দাবাদ 

গনিয়া! করিল তার এই প্রতিবাদ । 
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£ হে চকোর, স্বার্থপর, সন্বর বিলাপ, 
বিশ্বপাতা বিধাভ। নিন্দার জন্মে পাপ 

এই যে গগনব্যাপী জলধরদল 

গজমুক্তাকার ধার! বর্ষে অবিরল, 

কেবল কল্যাণ হেতু জেন ন্মুনিশ্চয় £ 

শিবদাত। ধাতা কভু অপকারী নয়। 

বৃঙটিজলে রিষ্টিনাশ উদ্দেশ্য কেবল $ 
উত্তপ্ত! আছিল ধর হইল শীতল 7 

শীর্ণ দেহ মহীরুহ, আকুঞ্চিতা লতা, 

ধারাধর-ন্ুধাপানে পেলে প্রফুললতা ॥ 

রজনী প্রভাতে দেখ ক্বীবলগণ, 

হুলযোগে দ্ষেত্রভূমি করিবে কর্ষণ, 

চাষের প্রথম পাট হয় এই জলে, 

'ীবের আজীব শস্য নহিলে কি ফলে? 
মেঘোঁদয়ে এক মাত্র তব অপকার, 
কিন্ত উপকৃত দেখি নিখিল সংসার $ 
স্ব্ন-ক্ষতি মূলীভূত প্রভূত মঙ্গল 
তোম1 হেন বিজ্ঞ কাছে নিন্দিত কেবল ।১ 

স্বভুবের শোত1। 
একদা নিদাঘকালে নিশীথ সময়, 

ভাপিত করিল তথ শ্রীক্ম নিরদয়।, 
রি 

্ 
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হইল বিষম ফায় শরনে শরনে। 
চলিলাম বাছির়েতে সমীর সেবনে | 

প্রকৃতির বিচিন্রতা করি দরশন, 
ভূবিল বিমল স্ুখ-পিস্কু জলে মন । 

িভাঁলতরজময় সাগরসমান 

কোলাহলপুর্ণ ছিল য়েই জনস্থান, 

নির্বাত ভড়াঙগগসম হয়েছে এখন, , 

স্তব্ধীভূত শ্গতীর শাস্তদরশন ॥ 
ভরু'পরে বিলি শুধু বিধি রব করে, 
ধার স্থধার] চালে শ্রধণ-বিবরে । 

ভুবনব্যাপিনী চারু চজ্জিকার ভাস, 
বোধ হয় প্রক্কৃতি-বদন-ভর' হাস । 

মন্দ মন্দ স্থশীতল সমীর সঞ্চরে, 

যেন নড়ে ভালবুস্ত প্রক্কৃতির করে, 

টুপ টুপ পড়িছে শিশিরবিস্দুচয়। 

প্রকৃতির আনন্দা্ অনুভূত হয় । 
চেয়ে দেখি নিরমল স্মনীল আকাশে, 

লমুজ্জবল অগণন তারক! প্রকাশে । 

যেন নীল চন্দ্রাতপ ঝকৃ ঝক় জলে, 

হ্ীরকের কাজ তায় করা কৌশলে 
অনভ্ভর প্রমোদ*অস্ভরে ধীরে ধীরে, 
উপনীত হইলাম তটিনীর তীরে । 
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বিকশিত কামিনী-কুন্থম-তরুতলে 
বদিলাম চিস্তা-সথী লহ কুতৃহলে । 
মনোরমণ লে ভটিনী নয়নরঞ্জিনী 

নিরমল নীরময়ী মছুলগামিনী % 

মন্দ মন্দ বায়ুভরে মন্দ মন্দ হেলে ॥ 

বিধুর উজ্জ্বল আভ! তার হৃদে খেলে । 
কল্লোলিনী কলম্বরে করে কুল কুল, 

কি ছার বংশীর ধ্বনি, নহ্কে তার তুল 
আম জাম নারিকেল গুবাক তেতুল, 

মানাজাতি তরুদলে শোভে দুই কূল। 
শশিকরে তাহাদের সেহময় কায়। 

মরি কি আশ্চর্ষ্য শোভ। ধরিয়াছে হায় ! 

কোথায় মাধবীসহ জড়িত হইয়া, 
“সহকার নদী"পরে পড়েছে বাকিয়া ! 

যেন নিরমল স্বচ্ছ সলিল-দর্পণে 
মুখ দেখে কাস্তাকাস্ত পুলকিত-মনে । 

কোথাও বাঁশের ঝাড় বাকিয়। পড়েছে, 

কোথাও তেডুলভাল হেলিয়। রয়েছে, 
শোঁভিছে তাদের ছায়া মলিলভিতরে, 
ক্ণে স্থির, করণে দোলে, সমীরণভরে | 

নারি সারি তরণী ছুধারে শোভ। পায়, 

ধ্লাড়ি মাঝি আরোহীর] ল্খে নিদ্রা যায় । 
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কেহ বা জাগিয়া আছে তক্করের চরে, 

কেহ বা গাইছে গীত গুন্ গুন্ শ্বরে। 

এইরূপ প্রক্কতির রূপ দরশনে 

আহা ! কি বিমল ন্ুখ উপজিল মনে ! 
শিহরিল কলেবর, পুলকে পূরিলঃ 

আনন্াাশ্র অপাঙ্গেতে উদ্দিত হইল। 

মনে মনে কহিলাম, “ অয়ি জুপ্রকৃতে ! 

গৌঁভনে, বিচিত্র চাকু ভূষণে ভূবিতে ! 

মরি মরি কিবা! তব মোহিনী মুরতি ! 

নিরথি নয়নে হ'ল জড়গ্রায় মি । 
অপরূপ তব রূপ, এক রূপ নয়, 

নব নব রূপ ধর সময় সময় ।/, 

যখন প্রাবুটকালে জলদের দল 

নিয়ত ঢাকিয়া থাকে গগনমগ্ডল, 

ঝম্ ঝম্ রবে হর্ষে বর্ষে নব নীর, 

মাঝে মাঝে ভীমরবে গরজে গভীর, 

থেকে থেকে জ্যোতিত্্ঘয়ী চপল চমকে, 

ভুবন উজ্জ্বল করে রূপের ঠমকে, 

কদস্ব কেতকী আদি কুল্মনিকরে, 

ফুটিয়। কাননকায় অলম্কৃত করে । 

তখন তোমরি চারু রূপ দরশনে। 

রল বল নাহি হয় মুদ্ধ কোন্ জনে ? 
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জুখময় খতুনাপ বসতে যখন 

নব পরিচ্ছদে কর তচ্ছ আচ্ছাদন) 

 ছুল্গ ফুল দুর্ববাদল্ চাক্ষ আড়রপে 
দাজাও জাপন অঙ্গ লহাপ্যবদনে $ 

বিহঙ্গ-নিনাদ-ছলে গাও স্ুললিত ; 

ভখন না হয় কার মানস যোছিভ ? 

' ধাইরূপ যে দময়ে যেই রূপ ধর, 
তাতেই ভখন ভব-জন-মন হর। 

লাধে কি গে! কত মহ! মহা! কাব্যকর, 
উপেক্ষিয়! নগরের শোভা মনোহর, 

গভীর অরণ্যে, ঘন শ্যামল প্রাসতরে, 
ভীষণ বিজন গিরি-গহ্বরে গহ্বরে, 
হছেরিবারে তোমার এ রূপ বিমোহন 

ত্বাজক্ষণ ব্তবভাবে করেন ভ্রমণ । 

লাধে কি গো ! কবিদের সফল নয়ন 
“ সুচ্ছ ভাবে অষ্টালিকা সন্ত নুশোভন । 

গ্লামান্য ভরুর পাতা করি দরশন 

চারু কারু-কার্য্যে হয় বিমোহিত-মন । 
গ্রিক সে মনুষ্যগণে ধিক খিক থিকৃ 

তোম। চেয়ে শিল্পে বারা বাখানে অধিক ! 

. ছেরিতে-কত্িয শোভা ব্যগ্রচিতে ধায়, 
তোমায় সৌন্দধ্যপানে কির্রিয়। লা! চা । 
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কতিম কুদ্দম দেখে প্রধভজদয়, 

দ্বভাবজ কুল্গ ফুলে অন্রক্ত নর ও 
মনুষ্য-নির্িত রম্য হন্ম্যের ভিতরে, 

বন্ধ থাকে চিরকাল প্রফুল্ল অন্তরে ; 

উদ্যান বিপিন গ্রিরি করিয়া ভ্রমণ, 
তোমার বিচিত্র রূপ হেরে না কখন; 

বনবাশী বিহঙ্গের মধুময় গান, 
শ্রবণ করিয়! কভু ন। জুড়ায় প্রাণ, 

বিফল ভাদের জন্ম, বিফল জীবন, 

বিমল আনন্দ তার না জানে কেমন । 

ধন্য ধন্য ! নেই শ্চ্ছুর শিল্পরূর 
যেরচিল ভোমার এ ভঙ্গ মনোহর । 

বিছি্জ কৌশল তাঁর, অনন্ত শকতি ! 
বারেক ভাবিলে হয় অবগয়্া যতি । 

ৰলগে। শোভনে অঙ্রি প্রক্কৃতি সুন্দরি ! 
কে রচিল তোমার এ কান্তি স্থখকরী ? 

কোথা সেই রচয়িতা সর্ব শুণাধার? 

কোথা গেলে পাব আমি গরশন তার ? « 



€ ১৪ 3 

নদী ও কালের সমতা । 

€ ইংরেজি হইতে 'আঅন্বাদিত 91 

নদী আর কাল-গতি একই শ্রমাখ 3 

অস্থির প্রবাহে করে উভত্ে প্রয়াণ ? 

ধীরে ধীরে নীরব-গমনে গত হয়, 

কিবা ধনে কি স্তবনে ক্ষণেক না রয়, 
উভয়েই গত হলে, আর নাহি ফেরে, 

ছুম্তর সাগর শেষে গ্রাসে উভয়েরে | 

সর্ব অংশে এক রূপ যদিও উভয় 

চিক্তারত চিতভে এক ভেদ জ্ঞান হয় ! 
বিফলে না বছে নদ 2 যথা নদী ভরা, 
নান।শস্য-শিরোরতে হাসঃময়ী ধরার 

কিন্ত কাল সদাত্মা-ক্ষেত্রের শোভাকর, 

উপেক্ষান্ন, রেখে যায় মক ঘোরতর ॥ 

নিদ্রা । 

রজনীর সহচরি নিন্ত্রে মায়াবিনি ! 

চেভনে মুহুর্তে ভূমি কর চেতন ! 
কশিব-সজ্ঘ-শব্বমকলী এই যে মেদিনী, 

সোমার প্রভাবে মৌনী হযেছে কেমন ! 
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বীতরাগ বিহঙ্গম সঙ্গীত-আলাপে, 

মোহাবেশে পশিয়াছে কুলার়মাঝারে,, 
অবহেলি নব ফুল্ল মলিকা! গোলাপে, 

মন্্মুগ্ধ শিলীমুখ বিমুখ বঙ্কারে । 

নবতৃণবিমণ্ডিত ভূমিখণ্ডে গাভী 
চরেনা, সন্বিত্ছারা, নাই হাম্বারব, 

উন্নত ককুদ্ঃ মেঘ গম্ভীর-আরাবী 

শিথিল শরীরগ্রস্থি বৃষভ নীরব । 

. ্পন্দহীন শিশুগণ সহজ-অস্থির। 
খেলা ভুলে নীরবেতে করেছে শয়ন । 

, প্রচ্থতি চেতনাশূন্য নিম্পন্দশরীর, 
শিশু প্রতি নাহি আর সতর্ক নয়ন । 

মুহবিলোকন আর বু আল্াপনে, 

প্রণরিযুগল, অবিতৃপ্ত পরম্পর, 

এখন একত্র থেকে ন! দেখে নয়নে, 

'সম্ভাঘণে কেহ কার না রাখে আদর । 

বিষয়ী, বিভব যাঁর সদ। অনুধ্যান, 
ধল+লোভে অতিশ্রমে কাতর ন। হয়ঃ 
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এখন সে শ্রমশীল, জলবগ্রধ্থান, 

দেখে না বিফলে ভার যেডেছে সয় 

রাখাল মুরলী-যন্ত্র করেন৷ বাদন, 
করতালি-তালে গীত না গায় কষক, 

পল্লীবাল ভুলিয়াছে ধাবন-কুর্দন, 
উচ্চহান হাসেনাকো৷ রসিক যুবক। 

বিথারিয়! মায়া, সদ্য: সংজ্ঞা-বিঘাঘিনী, 
যুক জড় করি নিদ্রা মুখর জঙ্গম, 

এই ষে প্রকৃতি, স্পষ্ট চিতন্য-রূপিথী, 

প্রত্যক্ষ প্রমাণে তার ছন্মাইছে ভ্রম ।% 

ধন্য নিপ্রে, তোমার কুহুক বিমোহন ! 
শোক ছুঃখ দৃূরীভূ তোমার পরশে ! 

* নিষ্্র সব্যংসংজ্ঞাবিধাতিনী মায়া বিস্তার করিয় মুখর জঙ্গমক্ষে মক জড় 

পদ্ধার্থে পরিণত করি! এই প্রকৃতি বে'স্পষ্ট চৈতনার়পিণী এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ 

প্রহাণে ভ্রম জক্মাইতেছে। দার্শনিকের যে পুরুবসঙ্গত1 চেতনামরী প্রকৃতির 

উল্লেখ করেন এস্লে সেই প্রকৃতিই গৃহীত হইয়াছে, কেনন! ফাহাদের মতে 

পুরুষের অধ্যান না! হইলে প্রকৃতির চৈতন্দা থাকেন | স্থুলদর্শাঁর। বন্দু পণ্ড 

পক্ষ প্রভৃতি মুখর জঙ্গমজীবের শব্দনিংনরণ ও অঙ্গসঞ্চালনাদি কাধ্য 

প্রকৃতির চৈতনোর প্রত্যক্ষ প্রমাণ মনে করিরা থাকে, কিন্তু নিজ! জীব- 
সাত্রক্েই বিচেভন করিয়া, প্রকৃতিতে পুরুষের অনুপ্রবেশ যেন লোগ পাই 

দিয়া, প্রকৃতি যে চৈতন্যরূপিশী তথিষয়ের প্রতাক্ষ প্রাণ হরণ করিয়া জয়) 
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শ্দ্থিরহ্দয়ে নিশা! করিছে যাপন 

অশ্রজল-অভিযিক্ত যে জন দিবসে । 

নয়ন-নন্দন-প্রিক-পুত্র-শোকাতুর। 
অতাগিনী জননী ভূলেছে শোকজাল]! 

*জীবন-সর্বন্ব-পতি-বিয়োগ-বিধুরা 
মরম-বেদন! তাঁর ভূলিক়াছে বাল1! 

আশ্চর্য্য সে ইন্ত্রজাল ! হে নিজে, ভোথার, 

স্বপন সন্ভৃত যাহে, অদ্ভুতের শেষ 
এ হেন যোগ্যতা আর নাহি দেখি কার, 

মিথ্যারে সাজাতে দিয়! সত্যের স্থবেশ। 

দরিষ্ত্র কুটীরে শুয়ে ভুজে রাজন্দুখ, 
সুধা! ধবলিত-গৃছে ভিখারী ভূপতি, 

বন্ধযানারী আনন্দেতে দেখে পুভ্রমুখ, 

সম্ভান হলে। ন1 বলে ক্ষুধা! পুত্রবতী । 

ধন্য ইন্জরজাল ! যাহে যোগীন্ত্রবাসন! 
ত্বর্শধাষে যায় নর বিনা তপস্যায় ! 

প্রস্-সলিল। মন্নাকিনী কলম্বনা, 

ললিত-লহরী-ভঙ্গে বাহিত ষথায় ! 

কল্পতরু, নিয়ভই পুম্পিত, ফলিত, 
কলদানে রাখে যথা যাচকের মান । 
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ভূষার-ধবলা', জবরবালা*নিষেবিত 
কামহুঘা, ছুগ্ধধার1 করে যথা দান ! 

বৃন্দারক-বুন্-মানে দেবেন বাপব, 

বামে শচী, তন্ুরুচি মাধুরী-সম্ভার, 

বৈজন্বস্তধামে শোভ। সমৃদ্ধি যে সব” 
নয়নে বিশদ আহা বিভালিক্ক তার ! 

লম্বমান আপিল জটা পৃ” পরি, 
মধ্যাহ-তপন, মহাযশ। তপোধন, 

দেবর্ধি নারদ, করে বীণা-যত্ত্র ধরি, 

'হুরিগুণ-গানে তার তোধেন শ্রবণ ! 

কণ্ুত্রীবা-প্রলশ্বিত-মন্পারের-মালা, 

তালমান-ম্ুসঙ্গ ত-ভূষণশিঞ্জন, 
* নৃভ্যপর] বিশ্বাধর] বিদ্যাধরী-বালা, 

উল্লাসে উত্ফুল আখি'নিরখে সে জন ! 

অন্লিনিক্রে! অসামান্য কুহক তোমার + 

কিন্তু তোম] চেয়ে শ্রেঠ আছে এক জন- 

তল্পক্ষণ ভূমি দেহ কর অধিকার ; 
ভার স্পর্শে জীব চিরনিক্ায় মগন ! 

সে নিদ্রায় শয়নের নাই প্রয়োজন + 

দিব! নিশ। ভেব্ন নাই সেই কুহকীর, 
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ভূমিত বিলম্ব সও $ ভিলেক কারণ 
বিলম্ব না সহে সেই বিনয়-বধির ! 

মিথ্যা ঘটনায় স্থষ্ট শ্বপন তোমার, 
সে নিদ্রায় অভিভূত মানব যখন, 

ধএই যে জবনী-মাঝে জনম ভাহার, 
উক্কত ঘটন]1 যত ভাবে সে স্বপন ।৯ 

দ্রৌপদীর স্বয়ন্বর। 
পুনঃ পুনঃ ধ্টছায় শ্বয়গ্বর স্থলে 

লক্ষ্য বিদ্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে । 
ভাহ! ওনি উঠিলেন কুরুবংশপতি, 
ধনুর নিকটে যান ভীক্ষ-মহামতি । 
তুলিয়' ধুকে ভীগ্ম দিয়! বাম জানু, 

ছলে ধরি নঞ্ করিলেন মহাবন্, 
বল করি ধন্ন তুলি গঙ্গার কুমার, 
আকর্ণ পূরিয়! ধ্গ দিলেন টঙ্কার, 
মহা-শকে মোহিত হইল সর্বজন ; 
উচ্চৈঃম্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন $--. 
« গুনহ পাঞ্চাল আর ষত রাজতাগ, 
সবে জান আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ; 

৯ আবিনখর জীববাস্থার এহ ভুমগুলে উর্ধমংখ্যা শত বৎনর জবৃস্থিতি 
ক্ষণিক দ্বপগদৃষ্ট ব্যাপানের ন্যায় প্রভীরমান হর । 



৫২৭) 

কন্যাতে আমার নাহি কিছু প্রয়োজন, 
আমি লক্ষ্য বিদ্ধিলে লইবে দুর্ষেযাধন 1 

এত বলি ভীন্ষ, বাঁণ যুড়েন ধন্থকে, 
হেন কালে শিখণ্ডীকে দেখেন সম্মুখে ! 
ভীম্মের প্রতিজ্ঞ! আছে খ্যাত চরাচর, 

অমঙ্গল দেখিলে ছাড়েন ধহুঃশর, 

শিখণ্ডী ভ্রুপদপুভ্র নপুংসকজ্াতি, 
ভার সুখ দেখি ধনু খুলা মহামতি । 

তবে ত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রগণ 3 

পুনঃ ডাক দিয় বলে পঞ্চালননদান $ 

“ ব্রাচ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুক্র নানাজাতি, 
যে বিদ্ধিবে, লবে সেই কৃষণ গুণবভী |” 
এত শুনি উঠিলেন জ্লোণ মহাশর, 
শিরেতে উফ্ীয শোভে, শুভ্র অতিশয় ) 
গুভ্র মলয়জে লিগ, গুজ সর্ব্ব অজ, 

হন্ডে ধনুর্ব্বাণ শোভে পৃষ্ঠেতে নিবঙ্গ, 
ধনুক লইয়! স্রোণ বলেন বচন, 

«“ ষ্দি আমি এই লক্ষ্য বিদ্ধি কদাচন, 

আমাযোগ্য নহে এই জ্রুপফকুমা'রী, 
(সথার কুমারী হয় আপন বিয়ারী ) 

: ছুর্যোধনে কন্য! দির বদি লক্ষ্য হানি ।” 
এত বলি ধরির। ভূলিলা বাষপাণি। 
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ভবে ড্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে, 

অপুর্ব্ব রচিল লক্ষ্য ক্রপদ নৃপেতে ! 
পঞ্চ ক্রোশ ভদ্ধেতে ন্বর্ণমত্স্য আছে, 

তার অধ্ধ পথে রাধাচক্র ফিরিতেছে, 

নিরবধি ফিরে চক্র অভ্ভু-নির্দাণ ! 

মধ্যে রহ্ক আছে মাত্র যার এক বাণ; 

উর্ধে দৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে, 
জলেতে দেখিতে পাই চক্রচ্ছিত্র পথে + 

আধোমুখে চাহিক্র। থাকিবে, মৎস্য লক্ষ্য, 

উদ্ধে বাণ বিদ্ষিবেক, শুনিতে অশক্য ! 
তবে দ্রোণাচার্য্য, বাশ আকর্ণ পুরিয়! 

চক্রচ্ছিদ্র পথে বিদ্ধে জলেতে চাহি! । 
১ মহা-শব্দে উঠে বাণ গগনমগুলে, 
ন্ুদর্শনে ঠেকিয়! পড়িল ভূমিতলে । 
লজ্জিত হইয়া! দ্রোণ ছাড়িল ধঙ্গক, 
সভাতে বসিল গিয়! হয়ে অধোসুখ 

বাপের দেখিয়া লঙ্দা; ক্রোধে বে ফ্ৌশি 
তুলির লইল ধন ধরি বামপাণ্ি, 

ধন্ধ টঙ্কারির1 বীর চাহে জল পানে, 

আকর্ণ পূরিয়। চক্রচ্ছিদ্র পথে হানে, 

গঞ্জিয়া উঠিল বাণ উক্কার সমান, 
রাধাচক্রে ঠেকিয়। হইন্গ খান খান । 
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ভ্রোধ প্রৌণি ফ্োহে যদি বিসুখ হইল, 
বিষম লঙ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল । 
তবে কর্ণ মহাবীর সুর্যের ননান 

ধন্থুর নিকটে শীঞ্ করিল গমন, 
বাম হস্তে ধরি ধনু, দিয়! পদভর 

খসাইয়! গুণ পুনঃ দিল বীরবর 

টক্কারিয়। ধন্ুক যুড়িল বীর বাণ ; 
উদ্ধীকরে অধোমুখে পুরিক্না সন্ধান, 
ছাড়িলেন বাণ বায়ু সম বেগে ছুটে, 

জবলস্ত অনল যেন অস্তরীক্ষে উঠে। 

ন্দর্শনিচক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল, 
ভিলবছ্ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল, 

লজ্জ পেয়ে কর্ণ ধন্ু ভূভলে ফেলিয়া, 
অব্ধামুখ হয়ে সভামধ্যে বসে গিয়। | 
ভয়ে ধনু পাঁনে কেহ নাহি চাহে আর, 

পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে জ্রপদকুমার ! 

“দ্বিজ হৌক, ক্ষত্র হৌক, বৈশ্ঠ শৃত্ত আদি, 
চগ্ডাল প্রসৃতি, লক্ষ্য বিদ্ধিবেক যদি, 

লভিবে সে ত্রৌপদীরে দৃঢ় মোর পণ 1” 
এত বলি ঘন ডাঁকে পঞ্চালনন্দন । 

দ্বিজসভা মধ্যেতে বলির? যুধিষ্ঠির 
চতুর্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর,. 
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আর যত বনিয়াছে ভ্রাক্ষণমণ্ডল, 

দেবগণ মধ্যে ষেন শোভে আখগুল /” 

নিকটেতে ধৃষ্টছ্যক্স পুনঃ পুনঃ ডাকে, 

“লক্ষ্য আসি বিদ্ষহ যাহার শক্তি থাকে, 
যেলক্ষ্য বিদ্ধিবে কন্যা লভে সেই বীর । 

শুনি ধনঞ্জয়, চিতে হইল অস্থির । 

বিদ্ধিব বলিয়। লক্ষ্য করি হেন মনে, 

যুধিঠির পাঁনেতে চাহেন অনুক্ষণে | 
অর্জুনের চিত বুঝি, চাহেন ইঙ্গিতে, 
আক্। পেয়ে ধনগ্য় উঠেন ত্বরিতে | 

অর্ভুন চলিয়া যান ধন্ছকের ভিতে, 
দেখিয়! লাগিল দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিতে-_- 

“কোথাকারে যাহ দ্বিজ, কিসের কারণ 

'সভা হতে উঠি যাহ কোন্ প্রয়োজন ?” 
অঙ্্ন বলেন, “যাই লক্ষ্য বিদ্ধিবারে, 
প্রসন্ন হইয়। সবে আজ্ঞা দেহ মোরে |” 

শুনিয়। হাসিল যত ব্রাহ্মণমগ্ডল, 

কন্যারে দেখিয়া! দিজ হইল পাগল ! 

যে ধন্ুকে পরাজয় পায় রাজগণ, 

জরাসন্ধ, শল্য, শান, কর্ণ, ছুর্ষ্যোধন, 

সে লক্ষ্য বিদ্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন লাজে? 

ত্রাক্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয় সমাজে ! 



€ হঞ্ 3 

বলিবেক ক্ষত্রগণ, লোভী বিক্ষগণখ, 
হেন বিপরীত আশ করে সে কারণ £ 
বহুদূর হৈতে আপিয়াছে দ্িজ্মগণ, 
বছ আশা করিস্াছে, পাবে বছ খন, 

সে স্ব হইবে নই তোষার কশ্মেতে, 
অসস্ভব গ্াশা কেন কর দ্বিজ ইথে। 

এভ বলি ধরাধদ্সি কষ্ি বলাইল । 

দেখি ধর্শপুত্র, ছিজগণেরে কছিম ? 

«“ কি কারণে তবিজগাণ কর নিবারণ ?£ 
যার যত পরাক্রম লেক্দানে আপন, 

যে লক্ষ্য বিদ্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ, 

শক্তি ন! থাকিলে তথা যাবে কোন্ব্জন ? 

বিদ্ধিতে ন। পারিলে আপনি পাবে লাজ, 

তবে নিবারণে 'ম। দবার কি কাজ ? 

ঘুধিষ্ঠিরবাক্য শুনি ছণড়ি ফিল সবে % 
ধন্গুর নিকটে খান ধনজয় ভবে 1 

হাসিব ক্ষত্ত্িয় যত করে ভপহাল, 
অসম্ভব কার্যে দেখি দ্বিজেন জয়াস ॥ 

সভামধ্যে ব্রাক্ণের ঘুখে নাই লাজ? 
যাছে পরাজয় তৈল রাজার সমাজ, 

স্গুরাশ্দ্রজন্গী যেই বিপুল ধনুক, 
ভাছে লক্ষ্য বিদ্ধিবারে চলিল ভিশক 1 
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কন্যা দেখি ঘিক্স কিবা হইল অক্ান, 
বাডুল হঈল কিংবা! করি অন্থমান £ 

কিংবা মনে করিয়াছে দেখি একবার, 

পারিলে পারিব, নছে কি যাবে আমার ? 

লিলজ্জ ত্রাম্ধণে নাহি অমনি ছাড়িব, 
উচিত যে শান্তি হয় অবশ্য ত৷ দিব ।” 

কেহ বলে, “ ত্রাক্মণেরে না কহ এমন, 

সামান্য মনুষ্য বুঝি নী হবে এন । 

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়। মূরতি, 

পন্ষপন্র-যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি, 
অনুপম তন্থ শ্যাম নীলোৎ্পল-আভী, 

মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা! 

সিংহত্ীব, বন্ধুজীব অধরের তুল, 

খগরাজ পায় লাজ নাসিক। অভুল, 

দেখ চাকু খুগ্ম ভূরূ, ললাট-প্রসর, 
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ! 

ভূজযুগে নিন্দে নাগে আঙ্গানুলম্িত, 

করিকর-যুগবর জা স্থবলিভ ! 

মহাবীর্ধ্য, যেন হুর্ধ্য জলফে আবৃত ! 

অগ্নি-অংশু যেন পাংশু-জালে আচ্ছাদিত ! 
বিদ্ধিবেক লক্ষ্য এই লয় মোর মনে 1৮ 

ইথে কি সংশয় আর কাশীফাস ভণে। 
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প্রপাম করেন পার্থ ধর্মের চরণে $ 

যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে, 

« লক্ষ্যবেন্ধ! ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঁঞলি, 
কল্যাণ করহ তারে ব্রাঙ্ষণমণ্ডলী ।” 

শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি শ্বত্তি বাণী. « 
“লক্ষ্য বিদ্ধি প্রাপ্ত হোক ভ্রপদনন্দিনী |” 

ধনু লয়ে পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়, 

* কি বিদ্ধিব, কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয় ।” 

ধৃষ্টছ্যয় বলে, “এই দেখহ জলেতে, 

চক্রচ্ছিদ্র পথে মৎস্য পাইবে দেখিতে । 

কনকের মৎস্য, তার মাণিক নয়ন, 

সেই মৎস্য-চক্র বিদ্ধিবেক যেই জন, 

সে হইবে বল্পভ আমার ভগিনীর 1৮ 
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর । 

উর্ধবাছু করিয়া! আকর্ণ টানি গুণ, 
অধোমুখ করি বাণ ছাঁড়িল অর্জুন । 

মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার, 

অর্জুনের সম্মুথে আইল পুনর্ববার । 
বিদ্ধিল বিদ্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি, 

শুনিয়] বিশ্বয়াপন্ন যত নৃপমণি। 

হাতেতে দধির পানর লয়ে পুষ্পমালা, 

ঘিজেরে বরিতে যায় ক্রপদের বাল|। 
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দেখিয়। বিশ্বময় মানি সব নৃপমণি, 

ডাঁকিয়! বলিল, “রহ রহ যাজ্ঞসেনি, . 

ভিক্ষুক দরিত্র এ সহজে হীনজাতি, 

লক্ষ্য বিদ্ষিবারে কোথা ইহার শকতি ? 

মিগ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ, 

গোল করি কন্য। কোথ৷ পাইবে ত্রাহ্ণ? 

ব্রাহ্মণ বলিন্না চিত্তে উপরোধ করি, 

ইছার উচিত এই ক্ষণে দ্রিতে পাঁরি । 

পঞ্চক্রোশ উর্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়, 

বিদ্ধিল কি না বিদ্ধিল কে জানে নিশ্চয় ? 

বিদ্ধিল বিদ্ধিল বলি লোকে জানাইল, 

কহ দেখি কোঁথ। মৎস্য কেমনে বিদ্ধিল?” 

তবে ধষ্টহ্যন্ন সহ বহু দ্বিজগণ, 

নির্ণয় করিতে করে জল নিরীক্ষণ $ 

কেহ বলে বিদ্ধিয়াছে কেহ বলে নয়, 

ছাঁয়! দেখি কি প্রকারে হইবে নিশ্চয় ? 

শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়! পাড়িবে, 
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে। 

কাটি পাড় মৎস্য, যদি আছয়ে শক্তি 

এইরূপে কহির্ল বতেক দুষ্টমতি // * 

শুনিয়া বিস্মিত হৈল পঞ্চালনন্দন, 

হাষিয়া! অর্জুন বীর বলেন বচন। 
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“অকারণে মিথ্যাঘস্য কর কেন সবে, 

মিথ্যা কথা কছহিলে নে কতক্ষণ রবে ? 
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে? 

কতক্ষণ রহে শিল! শূন্যেভে মারিলে [ 

সর্বধকাল দিবস রজনী নাহি রয়, 

মিথ্য। মিথ্যা, সত্য সত্য, লোকে খ্যাত হয় । 

অকারণে মিথ্য। বলি করিলে ভগুন, 

লক্ষ্য কাটি ফেলিব দেখুক সর্বজন । 

একবার নয়, বলি সম্মুখে সবার, 

যতবার বলিবে বিদ্ধিব তত বার ।”* 

এত বলি অর্জুন নিলেন ধন্থঃশর, 
আকর্ণ পুরিক়া। বিদ্ধষিলেন দৃঢতর ॥ 

লভাজন স্থিরনেত্রে দেখয়ে কৌতুকে, 
কাটিয়া! পড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে ; 
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ, 

জয় জয় শব্ধ করে যতেক ব্রাহ্মণ। 

হাতে দধি পাত্র মাল্য ভ্রৌপদী ল্ুন্দরী 
পার্থের নিকটে গেল! ক্ৃতাঞ্জলি করি । 
দধি মাল্য দ্বিতে পার্থ করেন বারণ, 
দেখি অনুমান করে সব রাজগণ ; 

এক জন গ্রতি সার জন দেখাইল, 

« হের দেখ বরিতে আ্রান্মণ নিষেধিল । 



(২৯) 

সহজে দরিক্্ঃ জীর্ণবন্ পরিধান, 

তৈল বিন! শির দেখ জটার আঁধান ; 

রত্ব ধন সষ্ঠিতে ভ্রপদ রাজ! দিবে, 

এই হেতু বরিতে ন! দিল ধনলোভে । 

ত্রত্ধতেজে লক্ষ্য বিদ্ষিলেক তপোবলে, 

কি করিবে কনা! যার অন্ন নাহি মিলে । 

ত্রাহ্মণের ধনের প্রয়াস আছে মনে, 

চর পাঠাইয়1 তত্ব লহ এইক্ষণে |” 

এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া, 

অর্জুনের স্থানে দূত দিল পাঠাইয়। ৷ 
দূত বলে "অবধান কর দ্বিজবর, 

রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর | 

তাহাদের বাক্য শুন। করি নিবেদন, 

তোমা সম কর্ম নাহি করে কোন জন। 

ছুর্োধন রাজ! এই কহেন তোমায়। 

মুখ্য পাত্র করি তোম। রাখিব সভায়, 

বন রাজ্য দেশ ধন নানা রত্ব দিব; 

একশত দ্বিজকন্য। বিবাহ করাঁবঃ . 
খর সাহা! চাহ দিব নাহিক অন্যথ।, 

মোরে বশ কর দিয়া জ্রুপদ দুহিত1। 

শুনিয়। অর্জভুন জবলিলেন অগ্নিপ্রায়, 

ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ বলেন তাহায়-. 

কট 
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4 ওহে ঘিজ, যেই মত্ত বজিল। বচন 

অন্যজাতি নহ ভূমি 'অবধ্য ব্রাহ্মণ ; 

সে কারণে মোর ঠাঁই পাইল জীবন, 
এ কথা কহিয়া অন্য বাঁচে কোন্ জন ? 

আর তাছে দূত ভূমি, কি দোষ ভোমার ? 

মম দূত হয়ে তুমি যাহ পুনর্ববার । 
দুর্ধ্যোধন আদি যত ক রাজগণে, 

অভিলাষ তে। সবার থাকে যদি মনে, 

আমি দিব তে সবারে পৃথিবী জিনিয়া, 

কুবেরের নান! রত্ব দিব রে আনিয়া, 

তোম! সবাকার ভার্ষ্য! মোরে দেহ আনিঃ 
এই কথ সভাগ্ছলে কহ্িবা আপনি ।* 

শুনিয়] সত্বয়ে তবে গেল দ্বিজবর, 

কহিল বৃত্তান্ত সব্রাজার গোচর £ 

জ্বলন্ত অনলে যেন ঘ্বত দিলে জ্বলে, 

এত শুনি রাজগণ ক্রোধে তারে বলে-_ 

“ দেখ হেন মতিচ্ছন্ন €হল ব্রাহ্মণার, 

হেন বুঝি লক্ষ্য বিদ্ধি করে অহস্কার । 
রাজগণে এতানৃশ বচন কুৎসিত ? 

দিবারে উচিত হয় শাক্তি সমুচিত । 

রাঁজগণে এছাদৃশ কুহ্সিভ বচন 

প্রাণআশা থাকিতে কহ্ছিবে কোন্ জন £ 
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বিজ জাতি বলির! মনেতে করে দা? 
হেন জনে মারিলে নাহিক ফোন পাপ! 
এ হেন তূর্ক্াক্য বলে কার প্রাণে সে? 
বিশেষ এ হয়ছ্ষর ব্রাম্মণের নছে । 

ক্ত্র-স্বয়ন্বয়, ইথে দ্বিজের কি কাক্গ? 
দ্বিজ হয়ে কন্ঠ! লবে, ক্ষত্রকুলে লাজ ! 

এমন কহিয়া যদি রছিবে জীবন, 

এই মতে তুষ্ট তবে হবে দ্বিজগণ । 
সে কারণে ইহারে যে ক্ষমা কর! নয় ; 

অন্য ্বয়ন্বরে যেন এমন না হয় । 

দেখহ ছুর্দেব হের ভ্রপদ রজার, 

আমা সবা নাহি মানে করে অহঙ্কার | 

মহারাঁজগণে ত্যজি বরিল ব্রান্গণে ; 

এমন কুৎসিতকম্ম সহে কার প্রাণে? 

অমর কিন্নর নরে যে কন্ত। বাঞ্ছিত, 

দরিজ্্র ব্রা্মণে দিবে একি অনুচিত ! 

মারহ ক্রপদে আজি পুত্রের সহিত, 

মার এই ব্রাক্মণেরে, এই সে উচিত 1” 

যার যেব! অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ-- 

জরাসন্ধ, শল্য শান্ব, নি হুর্ষেযোধন, 

আর আর যত ছিল নৃপতিষগ্ডল 

নানা অন্র ফেলে, ঘেন বরিষার জল ! 
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ঘষ্টাজ তিশৃল আঠি ভৃষণ্ডি তোমর, 

শেল শৃল চক্র গদ! মুষল মুদগর, 

প্রলয়ের মেঘ যেন সংহ্থারিতে স্থষ্ি, . 

তাদৃশ নৃপতিগথে করে অধর কৃতি! . 

দেখিয়া প্রৌপদী দেবী কম্পিত হৃদয়, 
ঘর্জভুনে চাহিয়া তবে কছে সবিনয় । 

“ন। দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়, 

বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায় ; 

ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি ; 

জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কাতি 1৮ 

অর্জুন বলেন, “তুমি রহ মম কাছে, 
ধ্াড়াইয়। নির্ভয়ে দেখ রহি পাছে।” 
কুষ্ঠ বলিলেন, "দ্বিজ, অপূর্ব কাহিনী, 

' একা ভুমি কি করিবে লক্ষ নৃপমণি 1”, 

অর্জুন বলেন হাসি, “দেখ গুণবতি, 
এক জামি বিনাশিব সব নরপি। 

একার প্রতাপ ভুমি না জানহ সতি, 

একা সিংহে নাহি পারে 'অজার সংহতি ; 
একেস্বর গুড় সকল পক্ষী নাশে ; 

একেস্বর পুরব্ষর দানব বিনাশে ; 

এক] হনুমান যেন দহিলেক লঙ্ক 1; 
সেই মত নৃপগণে নাশির, কি শঙ্ক 11. 
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নক্ষত্র । 

অন্তরীক্ষবাসী ওহে নক্গত্রমগুল, 
কে তোমর। নিশাঁভাগে দেও দরশন ? 

মনোষুগ্ধকর নিগ্ধ বরণ উক্দ্রল 

কুৰের-ভাগ্ারে যথ। অসংখ্য রতন ॥ 

শ্যামাঙ্গিনী রজনীর কবরী-ভূষণ 

কনকের ফুলরাশি--তাঁই কি তোমরা? 
অথব] দীপের মালা স্থরবালাগণ 

জেলেছে উৎ্সব-বশে প্রফুল্প-অস্তরা ? 

আছে কি প্রকাণ্ড হেন শিখী ব্যোমচর, 

মেঘ সখা! সনে সদা! ক্রীড়া-অভিলাষী, 

সান্দ্র নৈশতমে ভাবি শ্যাম জলধর, 

দেখায় উন্ুক্ত-পুচ্ছে চন্দ্রকের রাশি? 

শুনেছি ভ্রিদিবে আছে ননান-কানন, 

মন্দার-কুস্্ম-দাম-শেোভিত সে স্থান 

তোমর। কি পারিজাত লোচন-লোতন, 

দেবেন্দ্রকামিনী-কণ্ঠে যার বছমান ? 

কিংবা, যখ। মানসসরন ভূমগ্ডলে, 
গ্রসর সেরূপ সর: উর্ধে শোভা! পার ! 
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কম কুমুদের দাম তোমর! সকলে, 
প্রদৌষেতে প্রমোদিত, মুদ্দিত উবায়? 

কিংবা ধার্ষিকের আত্মা ভোমর। সকলে ? 

হুকৃতির ফলে স্বর্গে করেছ গমন, 

নিশিতে উদয় হয়ে নীল নতত্তলে, 

ধর্শের মাহাত্্য নরে করিছ জ্ঞাপন ? 

কে তোমর! নিশভাগে দেও দরশন 

বুধগণ স্থানে আমি না লই সন্ধান, 

পর-পদাঞ্ষিত-মার্গে করিতে গমন 

কল্পনাকৌতুকী কবি ভাবে অপমান । 

শুনি বটে হও গ্রহ, গ্রহদলপতি,* 

বু যোজনের পথে কর অবস্থান, 

* গ্রহগণ যে নক্ষত্ররূপে আমাদের নেত্রপথে পতিত হয় শুক্রতার। 

দেখিয়াই এ কথ! অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে । পৃথিবী মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি - 

শুক্র শনৈশ্চরাধি গ্রহগণ শুর্যকে কেন্দ্র করিয়। স্ব ম্ব কক্ষ পথে ভৃমণ 

করিয়া থাকে, এই গ্রহসমষ্টিকে সৌরজগত বলে / জেযোতিবিদের! বলিয়। 

খাকেন পৃথিবীপ্রমুখ গ্রহগপাদি লইর1 যে রূপ একটী সৌরজগৎ হইয়াছে, 

সেই রূপ. জন্যান্য গ্রহসমষ্টি ল্র! এই বিশ্বমওলে বিস্তর দৌর জগৎ 

আছে এবং অনেক লক্ষত্র সেই সেই সৌরজগতের শুরধ্যন্বরূপ। দুরত্ব 

নিবন্ধন জাধাধের চক্ষে অতি ক্ষুত্রাকারে লক্ষিত হইয়। থাকে ।” 
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রাশিচক্র-কেন্ত্রস্বানে করিয়া বসতি 

মান্যের ভাগ্যকফল করহ বিধান 1 

খবি হও, খক্ষ হও * হও দাকায়ণী, 

ভারারূপে রূপবতী দারা চন্দ্রমার, 

না চাই জ্যোতিষ-তত্ব, কথা পুরাতনী, 

প্রগাঢ় পাগ্ডিত্যে এত কি কাজ আমার? 

দৃষ্টির সহায় যন্ত্রে নাহি প্রয়োজন, 
চর্ধ-চক্ষে করিয়াছি আমি আবিষ্কারঃ 

জানিয়াছি কে তোমরা উজল গগন, 

নিশিতে নীরবে কি বা করিছ প্রচার । 

এ ইয়ুরোপীয় জ্যোভিরবিদগণ লপ্তর্ষি মণওলকে গ্ক্ষমণ্ল (776 7৫2020 

1792” ) বলিয়া! থাকেন । বংস্কৃতে নক্ষত্রের সাধারণ নামও খক্ষ। নক্ষত্র 

মগুল পর্যবেক্ষণে নর্ধ্বাগ্রে খক্ষ বা সপ্তধিমগ্লই দর্শকের লক্ষ্য হইয়া থাকে। 

এনভ্ত আকাশে এই মণ্ডলকে চিহ্ুম্বরূপ করিয়া অন্যানা নক্ষব্রমওলের 

স্থান নিরূপিত হয়। আর্ধাগণও সপ্তধি মওলের খক্ষাকার কল্পনা] করিয়া 

সমস্ত নক্ষত্রের খক্ষ নামকরণ করিয়াছিলেন কি না, প্রত্রতত্ববিদ্গণের 

একথ! অনুসন্ধেয় বটে । 

৭ দক্ষ প্রজাপতির কন্যা । অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাঁতাশটী তার! দক্ষের 

কন্যা এবং চক্রের পত্ধী পৌরাপিকের! এই কথা বলির! থাকেন। চক্রকে 

কি জন্য তারাপতি বলে, জ্যোতির্িদের। তাহার নিগুড় তত্ব জানেন। 
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বিশাল বিমান-্রন্থে শ্ুখিত ব্ুন্দর 

উজ্জ্বল অক্ষর-মাল! নক্ষত্র. মণল, 

পড়িলেই এই জ্ঞান লভিবেক নর, 
বিশ্বপতি বিধাডার অনস্ত কৌশল ! 

বার হাস্য প্রকাশক কুম্থমের দল, 

সৌম্যভাব ব্যক্ত ষাঁর পূর্ণ শশধরে, 
ধার জ্যোতিঃ-গ্রতিবিশ্ব মিহিরমগুল, 

তাহারি মহিমা! লেখা নক্ষত্র-অক্ষরে। 

যমের অত্যাচার ॥ 

রে ছুরাচার যম, নির্মম নির্দয় ! 

কেবল সংহার-কার্যয তোর ব্যবসায় ? 

দিন নাই; ক্ষুণ নাই, যারে ইচ্ছা! হয়, 

মনি উদরসাৎ করিস্ ভাহায়। 
তীক্ষু দস্তে, শুদ্ধ অস্থি-চর্র্বণ বাসনা; 
ক্লধিরের তরে, লোল তৃষিত রসগা। 

চিরদিন বিহরিতে ইহ মর্তলোকে 

ফাছিন! আদর) যবে প্রাচীন দশায় 

-ফেহ-বাষ ত্যাগ গণ, কে দোষে রে ছকে ? 
জরাদীর্ণ' স্থিরের তুই রে বঙছায় 
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ইন্্রিয় আয়ত্ত নয়, শরীর বিকল, 
অশীতিপরের বটে মরণ মঙ্গল । 

কিন্ত ওরে জ্রুরমতি, ভোর অত্যাচারে, 
বার্ধক্যে কজন বল উপনীত হয়? 

হসিতমূরতি শিশু, বলিষ্ঠ যুবারে 
হঠাৎ হরিস্ কেন না হ'তে সময় ? 

ভূষ্ট বই, ক্রি নয় শরীর-ধারণে, 

কি বলে কবলে তুই দিস্ হেন জনে ? 

চেয়ে দেখ রে ছুর্মতি! আহা কত জন, 

মন্মরভেদি কর্মে তোর অন্থ্থী নিয়ত ! 
উপযুক্ত পুত্র গেছে আধারি ভূবন, 

নক জননী বৃদ্ধ ধরাশফ্যাগত।- 

যার মুখ চেয়ে ভার! ধরিত জীবন. 
কেন রে করাল কাঁজ হরিলি সে ধন? 

শ্ 

গুণোত্তম/ রমার প্রাতিম। স্থশোভনা, 
ছুঃখের সময়, খে গত যার সহ, 

কে হরি আহ। সেই ললিতা লনা, 

নাথের হদয়ে দিয়ে ব্যথা! ছুর্বির্ষহ ? 
হরেছিস্ গৃহলক্্মী তুই রে শমন, 
গৃহস্থলী হইয়াছে ব্সরখ্য বিজন ! 
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পতিহীন। কোন ধাল। অভি ভ্তিম্নমাঁণ, 
নিয়ত বরিষে বারি আয়ত নয়নে £ 

অক্ভমিত রবি, স্বখ-দিবা অবসান, 

নলিনী প্রফুল্ল বল রহিবে কেমনে ? 

তুহিনের ধার] নিত্য নয়ন-খআসারস্ 
সম্পাতে শরীর তাঁর তন্তমাত্র সার । 

নবীন-পলব নবমঞ্জরী-ভূষণা 

কালী লতিক1 আহ ! বন্ধনে 

বেঁধেছিল তরুবরে অনন্যশরণা, 

ভেবেছিল প্লখে রবে সংসার-কাননে ; 
কৃতাস-কুঠারে কিন্তু ছিন্ন তকুবর, 
নিরাশ্রয়া! লত।-বধূ ধুলায় ধূসর ! 

জীবকুল-নিহ্দ রে পাষর যম ! 
মাতৃ-অস্ক-অলঙ্কার, হুদয়-রভন,-- 

শিশু প্রতি কোন্ রথী প্রকাশে বিক্রম ? 

কোন বীর বালকেরে করে নিপীড়ন? 
গুরে ক্রুর, শুরোচিত এই কি বিধান 

বধিতে কোমলকাঁয় বালকের প্রাণ? 

লোচন আননকর, সুব্দর 'আনজ, 

ধর প্রবাল, দন্ত মুকুতাগজিত, 



0৩৯) 
নিশ্দি ইন্দীবর, নীল উজ্জল নয়ন, 

অর্স্,ট কথা গুলি অমিয়-'জড়িত,--- 

-নবোদিত শশিকল1, একি রে অন্যায় ! 

অকালে করাল রাহ, এাসিস্ তাহায় ? 

লরি অভাগিনি অশ্রনয়ন! জননি! 
কি ফল বিলাপে তব কি ফল রোদনে, 

যে চোঁরে হরেছে তব হৃদয়ের মণি, 

কে তারে রাখিবে বল জগতে শাসনে ? 

রাঁজা, সেই দন্ভয়ে সদ সশক্কিত, 

ঘাতক, সে নাঁম শুনে আতঙ্কে কম্পিত! 

রে নিশ্বমম ! তোর সম পাষণ্ড ছুর্জন 

আর নাই, এ সংসার স্থখের আঁলয়, 

, ভোর দাপে ল্ুখী কিন্ত নহে কার মন, 
শে(ক-কীট-জর্জরিত সবার হৃদয় ! 

কে জাছে রে এজগতে হেন ন্ুখিজন 

যমে যারে করে নাই কভু জালাঘন ! 

ঈশ্বরপরায়ণ যুমুষু* ব্যক্তির মৃত্যু-. 

প্রতি উক্তি। 
ওহে স্তৃত্যু ! ভূমি মোরে কি দেখাও ভয়? 

ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয় । 
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বাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকি মন 
অনিভ্য সংসার-প্রমে মুখ জনুক্ষণ $ 

যার এই ভবরূপ অতিথি-ভবনে 

চিরবাসস্থান বলে ভাবে মনে মনে ; 

পাপরূপ-পিশাচ যাদের হৃদাসন 

করি আত্ম-অধিকার আছে অন্ক্ষণ ; 

পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয়; 

পরমেশ-প্রেমে মন মুগ্ধ যার নয় )-- 

ছেরিলে নয়নে এই ভ্রকুটী তোমার, 
তাহাদেরি হয় মনে ভয়ের সঞ্চার । 

ংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার, 

জ্ঙঙ্গে তোমার বল কিব1 ভয় ভার? 

প্রস্তত লর্বদ! আছি তোমার কারণ, 
এস সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন । 

ধে অক্লানকুন্দমের মখুপান তরে, 

লোলুপ নিয়ত মম মন-মধুকরে, 
ধে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরািত, 

হে স্ৃভ্যু ! ভাহার ভুমি শরণি নিশ্চিত । 

কোন রূপে অতিজ্র্ করিলে তোমাক, 

লফল হইবে আশণ, ঘাইব তথায় । 
কক্চজ মন্ভুমদার। 



৯ ০ প্পস্ব্র 
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বসাল ও ন্বর্ণলতিক11 : 

বঙ্গাল কহিল উচ্চে স্বর্ণ লতিকারে, 
“গুন মোর কথা, ধনি, * নিন্দ বিধাভারে ! 

নিদারুণ তিনি অতি, 

নাহি দয়া! তব প্রতি, 

তেই ক্ষুত্তরকায়। করি স্থজিল। তোমারে । 

মলয় বহিলে হায়, 

নতশির] ভূমি তায়, 
মধুকর-ভরে তুমি পড়লে! হেলিয়। ! 

বন-বৃক্ষকুল-শ্বামী, 

হিমাব্ডি-সদৃশ আমি, 

মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়।! 
কালাগ্রির মত তপ্ত তপন-তাপন, 

আমি কিলো৷ ডরাই কখন ? 
দুরে রাখি গাতীদলে, 
রাখাল আমার তলে 

বিরাম লতয়ে অন্থক্ষণ,-- 

শুন) ধনি, রাজ-কাঁজ দরিদ্র-পালন ! 

আমার প্রসাদ ভূঞ্জে পথগামী জন। 
শা ০৯৯ ০৯৮ আপ পর পপ জপ 

₹ পদ্যে স্ত্রীলোকের নম্বোধনে « ধনী” শব্ঘটী ধছল ব্যবন্থত কুইন 

পাকে | হ। 
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. কেহ জন্গ রাখি খা 
কেহ পড়ি নিদ্রা যায়ঃ 

এ রাজ-্টরণে। 

শীতলিয়। মোর ডরে 

সদ। আসি সেবা করে 

মোর অতিথির হেথ। আপনি পবর্ন। 

মধুমাখা ফল মোর বিখ্যাত ভুবনে । 

তুমি কি ত1 জাননা ললনে ? 
দেখ মোর ডাল রাশি, 

কত পাখাঁ বাধে আসি 
বাসা এ আগারে। 

ধন্য মোর জনম সংসারে ! 

কিন্ত তব ছুঃখ দেখি নিত্য আমি ছুখী 
নিন্দ বিধাতায় তুমি, নিন্ন বিধুমুখি । 

নীরবিল। তরুরাজ, উড়িল গগনে 

বমদূুতাকৃতি মেঘ £ গম্ভীর স্বননে, 
আইলেন প্রভঞ্জন 

সিংহনাদ করি ঘন, 

স্থ! ভীম ভীমসেন কৌরব-লমরে ! 
মহ্াঘাতে মড় মড়ি 

মাল ভূতলে পড়ি 
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হাক, ঘাস্ুবলে 

হারাইল। আয়ুস দর্প বনস্থলে ! 
উচ্চশির যদ্দি তুমি কুল-মান-ধনে 7 
করিওন। খ্বণ। তবু নীচশির জনে ! 

এই উপদেশ কবি দিলা এ কৌশলে ।” 

মাইকেল মধুস্থদন দণ্ত। 

রাজপুত সাধুর বিবরণ। 

বশল্ীর অস্তঃপাভী দেশে ছিল ভ্তিজাতি 

অধিপ অনঙ্গদেব তাঁর 

পুগল দেশের নাম, তার পুন্র গুণধাম 

৮ সাধুনাম। বিক্রম-আধার | 

মন পরাক্তাস্ত বীর, কভু নহে নতশির 
প্রভাপেতে প্রথর তপন, 

সঙ্গে নব সহচর। শৃরবীর-পরিকর 
প্রভুর সেবায় প্রাণপণ । 

হঠধর্থে হর্ষ অতি, হঠ্-হুঠ সদাগতি। 
সদাগতি পরাভূত তায়। 

ঈড় বড় দড় বড়, অশ্বচালনায় দড় 

ছোট বড় জান] নাহি ফায়। 
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ইয় ধৰে মনোরথ, পীচ দিবপের পথ 
_ শীচ দণ্ড উপনীত হয়। | 

ধনিক বণিকগণ, ভীতচিত অনুক্ষণ 

কখন আসিয়ে লুটে লয় । 
বাল-বুদ্ধ-বনিতারে, ঈদ1! তোবে সদাচারে, 

যথাসমাদরে রক্ষ। করে ; 

কিন্ত মিলে সমযোগ্য, .. সমর-রসের ভোগ্য, 

একেবারে ভীমবেশ ধরে । 

বিশেষ বন প্রতি, সরোষ আক্রোশ অতি, 
জ্বলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে, 

লাফ দিয় চড়ে ঘাড়ে, ভূমিতলে টেনে পাড়ে, 

খাত খণ্ড করে তরবারে। 

পূর্বদিকে বিধুঃ্পদী, পশ্চিমেতে সিদ্ধুনদী, 
সাধুর শৃরত্ব-অধিকীর ॥ 

বিনশন ৯% মহাটবী, -, যথ। খর রবিছবি, 

মরীচিক1 করে আবিষ্কার ; 

ব্যাপিয়। বৃহৎ দেশ, নাহি রারি-বিন্দু-লেশ, 

নাহি ছায়া, নাহি তরুলতা। ; 
দূরে থেকে দৃষ্ট হয়, অপরূপ জলাশয় 

তাছে "চারু তটিনী সঙ্গত। ! 

ক কুফক্ষেত্রের পশ্চিমান্তরাল। 

পাত টি ০০০ 
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টে পুষ্প-উপবন, শোভা গায় ্থশোভন, 
বৃক্ষ-বঙ্গী ছায়া করে দান; 

স্াস্ত-পাস্থ-চিত্ত'হর, নয়নের তৃপ্তিকর, 
ভাল বটে ভার এ ভাণ! 

সাধু এই বিনশনে, সহচরগণ সনে, 
অনায়াসে করিত ভ্রমণ ; 

মরীচিকা তুচ্ছ করি, ভয়ানক বেশ ধরি, 
করেছিল গহন শাসন। 

পাচ হাভিয়ার ধরা, আপাদমস্তক পর] 
ভয়ন্রচিত পরিচ্ছদ । 

সুশোভন সন্নহন, শব্ব হয় বন বন্, 
বক ঝকৃ ঝলক বিশদ । 

শীতল কঠোর ধর্ম, অসিচন্মব আর বর্, 

নাজ শয্যা তাহাই সকল ; 
চালেতে রাখিয়ে শির, নিদ্রা যেত যত বীর, 

কিছু মাত্র ন। হয়ে বিকল। 
সেই চালে পি জল, সেই চালে খেত কল 

সেই ঢাল, ভোজন-ভাঁদন। 
কটিতটে চন্ত্রহাস, * চন্ত্রহাস পরকাখ, 

তাহে সিদ্ধ নান। গ্রয়োজন ! 

* তরবারী বিশেষ । 
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দিবা নিশি এক সাজ, অভিপ্রেত এক কা, 

অন্তর শন ভিলেক না ছাঁড়ে। 

বীরুরসে, বিচক্ষণ তাই মাত্র জালাপম, 
উগ্রন্তা জনল হাড়ে হাড়ে ! 

কারু প্রতি কম! নাই, হউক আপন,ভাই, 
সমুচিভ শিক্ষা! দিবে তারে £ 

অন্যায় ন! সহ্য হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সঙ্গ, 
সত্যের পরীক্ষা) তরবারে । 

হয় কোখা! সেই দিন, ভেবে হয় তন্কু ীণ, 

এ যে কাল পড়েছে বিষম; 

সত্যের আদর নাই, সভ্যহীন বব ঠাই, 
মিথ্যার প্রভূত্ব পরাক্রম ; 

সব পুক্ুষার্থশৃন্ত, কিবা পাপ কিবা পুণা, 
হি ভে জ্ঞান হইয়াছে গত, 

রীর-কাধে রত যেই, গোয়ার হইবে লেই 
ধীর যিনি ভীরুতায় রত । 

নাহি সরূলতা-লেশ, দ্বেধেতে ভরিল দেশ, 
র কিবা এর শেষ নাহি জানি ! 

জলিণ দেছ, আীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ হ্ীণ পণ, 
ক্ীণ ধনে ঘোর অভিমানী । 

হায়, কবে দুঃখ যাবে, এ দশা বিলক্ন পাবে, 

ফুচিবেক সিন প্রস্থন 
্ 
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কবে গুন বীররসে, জগৎ ভরিষে যশে, 
ভারত "ভাদ্র হবে পুন? 

দৃষটান্ত-চতুয় | 

হে বিলাসি ! ভোগ-স্ুখ-অভিলাধী নর ; 

ভুলেছ কি দেহ তব নিতাত্ত নশ্বর ? 

পরিখাম-ভম্ম-অঙ্কে কেন বিলেপন ? 

ফেন বেশভ্ষ! তার লৌষ্ব-সাধন ? 
কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়, 
খোভাধার পূর্ণশশী রাহ্গ্রস্ত হয় । 

ভিক্গুর শরীরে ভোগ-বাঁসন1। বিফল, 

যযাতি প্রকৃষ্ট দেখ দৃষ্টান্তের স্থল ! * 
গুজে জরাভাঁর বটে দিল ধরাপতি। 

কেমনে শমনুহাতে পেলে অব্যাহতি ? 

ভোগ বিলামের সাধ করা অকারণ, 

একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ ! 

£$এরূপ কথিত আছে যে য্ষাতি, শুক্রাচার্ধ্যকর্তৃক জরাগ্রন্ত হইতে 

অভিশপ্ত হইলে, পুত্রের উপর জরাভার অর্পণ করিয়া! ভ/বশিষ্ট জীবনকাল 

তোগস্থখে য/পন করিয়াছিলেন | মহাভারত আদিপর্বব অথবা! শর্দিষ্ঠা নাটক 

পাঠ করিলে ঘযাতির শপ বৃত্তান্ত জান! ঘাইবে। 
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ছে ধনি! বিপুল বিতে অবিতৃপ্ত মন, 

ধন হেতু দয়! ধর্ম দেছ বিসর্জন । 
অন্য চিস্ত। নাহি মনে কেবল সঞ্চয় $ 

কোথা রবে ধন তব নিধনসময় ? 

হিন্দু গর্ব-খর্বকারী ছুরস্ত যবন, * 

ভারতের পর্বন্ব করিল বিলুঠন ; 

নিগ্রহিয়। বিগ্রহেরে নিধি নিল হরে, 

হইল অলক ভ্রান্তি গজনি নগরে ; 
কি ভাব অস্তরে তার, জনমের মত 

খন হেরিল শেষ রত্ুরাঁজি যত ? 

অনর্থ অর্থের লাগি ব্যস্ত কি কারণ 

একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ? 

উচ্চপদ অভিমানি ! সবে তুচ্ছ জ্ঞান, 

অন্যলছ বাক্যালাপে ভাব অপমান ! 

শীলত1 ভব্যত1 আর ওঁদার্ধ্য বিনয় 

 সমাছ্ধের বন্ধন এ সব সুনিশ্চয় | 

আক্মগরিমায় মত তব ক্ষুত্র মন, 

কেমনে জানিবে ভুমি ভজ্র আচরণ ? 

কর যে ক দিন পার বৃথা অহঙ্কার, 

চরমে সমান মান ভোমার আমার | 
ক 

ক সুলভান মাসুদ । 
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কৌয়বের * কলেবর যাতে পরিণত, 
দরিদ্রের দেহ লয় নয় অন্যমত | 

শৃন্ত গর্ভ গর্বে, কিবা আছে প্রয়োজন? 

একদিন হবে যদি অবস্ঠ মরণ ? 

হে ভীক্ষ ! রাখিতে নাঁর শ্বাধীনতা-ধন 

প্রাণভয়ে কম্পিতাঙ্গ ভঙ্গ দেহ রণ। 

পন্পবনে করী যথা, অরি দেশ দলে, 

নিকুদ্যম নরাধম কাপুরুষদলে, 

কিবা রণে কি ভবনে নাহি অব্যাহতি 

কালের অধীন তুমি ললাট-নিয়তি ! 
অগণ্য দ্বিষৎসহ তিন শত গ্রীক, 

কেন নাহি বিষুখিল, ঘুঝিল নিভাঁক ? 

9 কুরুরাজ ছুয্যোধন সাতিশয় অহন্কৃত ও অভিমানী ছিলেন বালয়! 

বর্ণিত আছে। 

+ পারগ্ঠপতি জরকৃ্মিস যখন গ্রীন জয় করিতে ধাত্রা করেন, তখন 

আশীসের আন্কভম রাজ! লিওনিদন থন্শ/পলি নামক সুপ্রনিদ্ধ গিরিপথ অক্ষ 

করিতে নিযুক্ত হন। পারস্তরাজ কোন উপায়ে আর একটী পথের 

জন্ধান পা এবং রজনীযোগে সেই পথ দিয়! পর্বত পার হইতে প্রত 

হন । উধার আলোকে লিওনিদস এই ব্যাপার দেখিতে পাইলেন এক 
তন শত মাত্র সৈম্ভ লইয়া পারস্ত-অক্ষৌহিণীর সহিত সমরে প্রন, 

হুইলেন। অবধারিত সৃভ়া জানিয়াও পলায়ন করিলেন ন1। লিওনিনর, 

চি 
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ধন্ত রাজপুতগণ ! সমরে অটল, 

ঘীরধন্া, থর্মাপলি কত যুদ্ধস্থল 

পুরুষে পৌরুবহীন, একথ| কেমন, 
এক দিন হবে যদি অবশ্ত মরণ ? 

কেদারবাহিনী নদী । 

( এই কবিতাটার মর্ম ইংরেজী হইতে গৃহীত ॥ 

কেদারবাহিনী অই ক্ষুন্ত্র ল্রোতন্বতী, 
রজতের ধার? যেন শুভ্র নিরমল, 

স্ুকলরবে কিবা কদ্দিতেছে গতি ! 

প্রবল প্রবাহে নহে গমন চঞ্চল । 

ও তাহার তিন শত সেন! এত বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল ষে 

পারহ্তরাজকে বিস্তর ক্ষাতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ 

অবধি তাহার] শক্রবিনাশের প্রয্নাস পাইয়াছিল। গ্রীসের পুরাবৃত্ত পাঠ 

করিলে ইহার সবিস্ভর বিবরণ জানা যাইবে । 

৯ টড সাহেব প্রণীত রাজস্থানের বিবরণ পাঠ করিলে প্রতীত হইবে 

বে আ্রীকগণ খন্মাপলির যুদ্ধে যেরূপ বীরধর্্ পা্জন করির়1 প্রাণত্যাগ 

করিয়াছিল, বিধম্মী যরনদিগের সহিত অনেক যুদ্ধে রাজপুতগ্রণ নেই 

গার বীরত্ব প্রকাশ করিয়। রণশারী হইয়াছিল্। 
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দৈখিলেই বোঁধ হয় হিতত্রতে ব্রতী 

কেদারবাহিনী অই ক্ষুত্র আ্রোতম্বতী। 

কেদারবাহিনী অই ক্ষুপ্র শ্রোতশ্বতী, 
ঈাজায়েছে ভূমিখও হরিতবরণে ; 

ওষধি উন্নত-শীর্য, সহ্ষ-ব্রততী 
ভূষিতা হয়েছে নান! ফুল আভরণে । 

দিয়েছে তরুর ফলে মিই্ রস অভি 

কেদারবাহিনী অই ক্ষুত্র স্রোতন্বতী । 

কেদারধাহিনী অই ক্ষুদ্র জ্রোতম্বতী 
ভত্তিদ্দের অনুকূল! ন। হয় কেবল, 

তটেতে কুটীরবাসী কৃষকের প্রতি 
» প্রসন্ন লতত তার সলিল বিমল । 

নিত্য সমাঁদরে নেবে কৃষক-দম্পতি 

কেদারবাছিনী অই ক্ষুদ্র আ্রোতস্বতী ॥ 

কেদার খাহিনী অই ক্ষুদ্র স্রোতশ্বতী 

হিত.ব্রতে উপদেশ দিয়াছে আমারে £ 

শ্বল্পবটে বৃদ্ধি আর সামর্থ্য সঙ্গতি 
তবু রত হব আমি পর-উপকারে ! 

বহিবে জীবন-কআ্রোত, যথা দয়াবতী 
কেদারবাহিনী অই ক্ষুদ্র আোতম্বতী 4 
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দশরথের প্রতি কেকয়ী। 

একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে 

রঘুরাঁজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোন্ভব', 
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে ! 

কহ ভুমি,_কেন আজি পুরবাসী যত 
'আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ 

ফুলরাশি রাজপথে, কেহ ব। গাথিছে 

মুকুল-কুত্তম-ফল-পলবের মালা। 

সাজাইতে গৃহঘবার-_-মহোৎ্সবে যেন ? 

কেন ব। উড়িছে ধ্বঙ্জ গ্রতিগৃহ্চুড়ে ? 

কেন পদ্দাতিক, হয়, গজ, রখ, রী, 

বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে 
রণবাছ্ি £ কেন আজি পুরনারীব্রজ 

মুহ্ুমূহ হুলাছুলী দিতেছে চৌদিকে ? 
কেন বা নাচিছে নট, গায়িছে গাক্গকী? 

কেন এত বীণাধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি, 

কুপা করি কহ মোরে ,-কোন্ ব্রতে ব্রতী 

আজি রঘ্ুকুলশ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণিঃ 
কাহার কুশল হেতু কৌশল্য। মহিষী 
বিতরেন ধনুজাল ? কেন দেবালয়ে 

বাজছে ঝবাঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘটারোলে ? 



* (৪৬) 
কেন রখুপুরোছিত রত ব্বন্ত্যয়নে ? 

নিরস্ভতর জনশ্োত কেন ব। বহিছে 
এ নগর-অভিসুখে ? রঘুকুলবধূ 

বিবিধ ভূবণে আজি কি হেতু সাঁজিছে_ 

কোন্ বঙ্গে? অকালে কি আরম্তিল! প্রভু 

যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎ্সব আজি ভব পুরে £ 
কোন্ রিপু ছত রণে, রতুকুলরথি ? 
জন্মিল কি পুত্র আয ? কাহার বিবাহ 

দিবে আজি? আইবড় আছে কি হে গৃঙ্ছে 

ছুহিত।? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে ! 
কহ শুনি হে রাজন্, এ বয়সে পুনঃ 

পাইল কি ভাগ্যবলে--ভাগ্যবান্ ভুমি 

চিরকাল ! পাইলা কি পুনঃ এবয়সে-_ 
ক্ষপবতী লারীধনে, কহ রাজ-খবি £ 

হা ধিক! কি কবে দাসী--গুরুজন ভুমি! 

নভূবা] কেকম্ী, দেব, মুক্তকণ্ে আজি 
কহিত-_-“অনত্যবার্দী রঘুকুলপতি, 

নির্লজ্জ! প্রতিজ্ঞ তিনি ভাঙ্গেন সহজে । 

হন্ম শব্ধ যুখে--গতি অধন্মের পথে 17 

অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে 

কেকক্ীর, মাথা তার কাট তুমি আনি 

ন্ররাজ ; কিংব$ দিক্স! চণকালী গালে 
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খেদাঁও গহনবনে। যথার্থ যদ্যপি 

অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুষ্জিবে 

এ কলঙ্ক ? লোকমাকঝে কেমনে দেখাবে 

ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে । 

ধর্শশীল বলি? দেব, বাখানে তোমারে 

দেবনর--জিতেন্জ্রিয় নিত্যসত্যপ্রিয়। 

ভবে কেন কহ মোরে; তবে কেন গুনিঃ 

যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর 

কৌশল্যা-নন্দন, রামে ? কোথ! পুত্র তব 
ভরত,--ভারতরত্ব রখুচুড়ামণি ? 

পড়ে কি হে মনে এবে পুর্ব কথ। যত? 

কি দোঁষে কেকয়ী দাষী দোষী তব পদে? 
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ অপরাধী ? 

তিন রানী তব রাজ ! এ তিনের মাঝে 

কি ক্রটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী 

কোন্ কালে? পুত্র তব চারি নরমণি ! 

গুণশীলোতম রাম, কহ, কোন্ গুণে 

কি কুহকে কহ শুনি, কৌশল্যা-মহিষী, 
ভূলাইলা মন তব? কি বিশিষ্ট গুণ 

দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম নষ্ট কর, 

অতীষ্ পূর্ণিন্তে তাঁর রবুশ্রেষ্ঠ ভুমি ? 
কিন্তু বাক্যব্যয় জার কেন অকারণে ? 
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যাহ। ইচ্ছা! কর, দেব; কার সাধ্য রোধে 

তোমায় ? নরেন্দ্র তুমি ! কে পারে ফিরাতে 

প্রবাহে ? বিতংসে কেব৷ বাধে কেশরীরে ? 

চলিল ত্যজিয়া৷ আজি তব পাপপুরী 

ভিখারিণীবেশে দাসী ! দেশদেশাস্তরে 
ফিরিব, যেখানে যাব, কহিব সেখানে, 

“পরম অধন্মাচারী রঘুকুলপতি 1” 

গভীরে অন্বরে যথা নাদদে কাদস্ষিনী, 

এ মোর ছুঃখের কথা, কব সর্বজনে ! 

পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,-- 

যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে-- 

“ পরম অধন্মাচারী রখুকুলপতি 1» 

গুবি শারীশুক &ৌোহে শিখাব যন্তনে 

এ মোর ছুঃখের কথা দ্রিবস রজনী *-- 

শিখিলে ও কথা তবে দিব দৌহে ছাড়ি 

অরণ্যে, গাইব তারা বসি বৃক্ষশাখে 

* পরম অধম্থাচারী রঘুকুলপতি !” 

শিখি পক্ষিমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি-_- 
“পরম অধন্মীচারী রঘুকুলপতি !”* 

লিখিব গাছের ছালে নিবিড় কাননে, 

“ পরম অধন্নাচারী রঘুকুলপতি 1” 

খোনিব এ কথা আমি ভুঙ্গ শৃদেছে। 
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রচি গাথা, শিখাইব পল্লীবালদলে ; 

করতালি দিয়! ভার! গায়িবে নাচিয়1-” 

“পরম অধর্থীচারী রখুকুলপতি 1 
থাকে যদি ধর্ম, ভুমি অবশ্থ ভূঙ্জিবে 
এ কর্মের প্রতিফল! দিয়া আশ! মোরে 

নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে 

ভব আশাবৃক্ষে ফলে কি ফল নৃমণি। 

বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে 

গৃহে ভুমি ! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী, 
ঘুবরাজ পুত্র রাম 1 জনকনন্দিনী 
নীতা! প্রিয়তম বধূ--এ সবারে লয়ে, 
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি । 

পিতৃমাতৃহীন পুজে পালিবেন পিতা. 
মাতামহালয়ে পার্বে আশ্রয় বাছনি । 
দিব্য দিয়! মান! তারে করিব খাইতে 

ভব জন্ন, প্রবেশিতে তব পাপপুরে 

মাইকেল মধুস্থদন দত । 
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পুষ্প ॥ 

সৃষ্টির ন্গুন'র শ্রেষ্ঠ পুষ্প মনোহর ! 
স্সযমাতে কেহ নয় তোমার সমান 

কিসে উপমার পাত্র নক্ষত্রনিকর ? 

দূরতাই তাহাদের চারুতা-নিদান | 
কোথ। পাবে কোমলভা স্্রস স্থবাস, 

গোপনে খনিতে মণি তাই করে বাস॥ 

আঁবাল-বনিভা'-বুদ্ধ-চিত্ব-প্রসাদন, 

কে ন! ভাল বাসে পুষ্প তোমারে ভুবনে £ 

স্থকুমর শিশু, তুল্য-প্রকুল-আনন, 

€তাঁমারে পাইলে; সেও ক্জ্ণী হয় মনে £ 

পুলকে পলকহীন নয়ন চঞ্চল, 

সাদরে বরণভাতি নিরখে কেবল । 

বনিতারো! বহুমানে ভুমি সংবদ্ধিত, 

চিকণিয়। চন্দ্রমুখী মাল! গাঁথি পরে, 

কুটিল কবরী তার কুন্থমে জড়িত, 

ফণিনীর শিরোমণি সপ্রমাণ করে ! 

রূপসীর উরনি শিরসি তব স্থান, 

কি আর অধিক, পুষ্প, এর চেয়ে মান? 
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প্রাচীন, দেবত। গ্রতি অতি ভক্তিমান, 

বিষয়ে আসক্তি নাই, বা মুক্তি-পদঃ 

_ তোমার সন্মান, তারো সমীপে সমান; 
লচন্দন পুম্পদলে পূজে দেবপদ। 

এই জ্ঞান, জত্মচিত প্রীত যাতে হয়, 

ই্দেব তুষ্ট তাতে হইবে নিশ্চয় । 

£ বালকের খেলনক, বনিতা-ভূখণ, 

বুদ্ধহস্তে নিয়োজিত দেবতাপুজায়, 

যে তোমারে, যে ভাবেতে করুক তম, 

আমি কিন্ত অন্যভাবে নিরথি ভোমায় $ 

রূপ রস ন্ুবাসের কচির আবাস, 

জট! যে নিপুণ শিল্পী তোমাতে প্রকাশ 

নিশ্শীণকৌশল শুদ্ধ নহে বিদ্যমান, 
মানুষের প্রতি ঈশ প্রসন্ন কেমন, 

তোমাতে তাহারে পাই প্রচুর প্রমাণ 
প্রয়োজন জন্য নহে তোমার স্থজন ! 

চিত-বিলনোদূন মাত্র করিয়। উদ্দেশ, 

্ছজিলেন ক্পাগুণে পুষ্প পরমেশ (৮৮ 
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অমদার ভবানন্দভবনে যাত্রা | 

জন্নপূর্ণণ উত্তরিল! গাঙ্গনীর তীরে, 

পার কর বলিয়! ডাকিল। পাটনীরে । 

নেই*ঘাটে খেয় দেয় ঈশ্বরী পাটনী, 
দ্বার আনিল €নীক। বামাস্বর শুনি, 
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞানিল ঈশ্বরী পাটনী ॥ 

এক! দেখি কুলবধু কে বট আপনি ॥ 
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার, 

ভয় করি, কি জানি কে দিবে ফের.ফার। 

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী, 
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি । 

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি ? 

জানহ শ্বামীর নাম নাহি ধরে নারী । 

গোত্রের প্রধান পিত। মুখবংশজাত॥ 

পরমকুলীন ব্বায়ী বন্দ্যবংশ খ্যাত ॥ 

পিভাঁমহ দিল! মোরে অন্নপূর্ণা] নাম, 
অনেকের পতি তেই পতি মোর বাম ও 

গতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ» 

কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুণ ! 

কুকার পঞ্চমুখ কভর। বিষ, 
€কবল আমার সঙ্গে ,ঘদ্ৰ অহর্নিশ | 
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গঙ্গা নামে সতা, ভার তরঙ্গ এমনি, 

জীবনব্বব্ূপ! সে শ্বামীর শিরোমণি । 

ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে + 

না মরে পাষাণ বাপ দিলা ছেন বরে। 

অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিল। ভাই, 

যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই । 

পানী বলিছে জামি বুঝিন্ু সকল, 
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন ল। 

শীত আসি নায়ে চড়, দিবা কিবা বল? 

দেবী কন, দিব আগে পারে লয়ে চল 

যার নামে পার করে ভব-্পারাবার, 

ভাল ভাগ্য পাটনী তাহারে করে পার ! 

বলিল! নায়ের বাড়ে, নামাইয়। পদ, 

কিবা শোভা, নদীতে ফুটিল কোকনদ ! 

পাটনী বলিছে ম। গে বৈস ভাল হয়ে, 
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে । 

ভবানী কহেন, তোর নায়ে ভর জল, 

আলত1 ধুইবে, পদ কোথ! থুব বল। 
পাটনী বলিছে মা? গো শুন নিবেদন, 

তউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥ 

পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অস্তরে, 

রাখিল! দুখানি পদ সেউতি-উপরে । 
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বিধি বিষ ইজ চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়, 
ছৃদে ধরি ভূভনাথ ভূভলে লুঠায়, 
সে পদ রাখিল! দেবী সেঁউতি-উপরে £ 
ভার ইচ্ছ। বিনা, ইথে কি ভপ সঞ্চরে ॥ 

সেউতিভে পদ দেবী রাখিতে রাবিতে, 

সেঁউতি হইল সো, দেখিতে দেখিতে» 

সোণার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়; 

এত মেসে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয় । 

তীরে উত্তরিল ভরি, তারা উত্তরিল, 

পূর্বে সুখে গজগমনে চলিল ॥ 

সেঁউতি লইয়া কক্ষে, চলিল পাটনীঃ 

পিছে দেখি তারে, দেবী ফিরিল! আপনি ॥ 

সুভয়ে প(টনী কহে, চক্ষে বহে জল, 

দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিন্ু ছল । 

হের দেখ সেঁউতিতে থুয়ে ছিলে পদ, 
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ ৷ 

ইহাতে বুবিন্ তুগ্ি দেবতা নিশ্চয়, 
দয়ায় দিয়াছ দেখা, দেহ পরিচয় ) 

তপ জপজ্জানি নাহি, ধ্যান জ্ঞান আর ; 

তবে যে দিয়াছ দেখা দর সে ভোমার । 

যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্যনউদয়, 

সেই দর হ'তে মোরে দহ পরিচন্ন । 
শু 
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ছাড়াইতে নারি, দেবী কহিল! হাগিয়া, 
কহিয়াছি সত্য কথ। বুধহ ভাবিয়।। 
আমি দেবা অন্নপূর্ণা, প্রকাশ কাশীত্তে, 

ত্রমাসে মোর পুজ। শুরু অষ্টমীতে, 

ভবানন্দ মন্দার নিবাঁসে রহিব, %* 

বর মাগ মনোনীত, যাহ। চাহ দিব । 

প্রণমিয়! পাঁটনী কহিছে যোড় হাতে, 
আমার সন্তান ষেন থাকে দুধে ভাতে ! 

তথাস্ত বলিয়া দেবী দিল! বর দান, 

ছধে ভাতে থাকিবেক তোমার বস্তান । 

বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়। ঘাটে যায়; 

পুনর্বধার ফিরে চাহে দেখিতে ন পায়। 

সাত পাচ মনে করি, প্রেমেতে পৃরিল, 

ভবানন্দ মজজুন্দারে আসিয়া কহিল। 

তার বাক্যে মজুন্দারে" গ্রত্যয় ন। হয়, 
সোণার সেঁউতী দেখি করিল প্রত্যয় । 

আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাপি 
দেখেন মেঝার এক মনোহর বাপি £ 

গন্ধে আমোদিত ঘর, নৃত্যবাদ্য গাম ॥ 

কে বাজায়, নাচে গায়, দেখিতে না পান। 

* ভবান্দ মনুম্দার কৃষ্ণনগরের রাজবংশের আদি রাজ!। 
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পুলকে পুরিল তরঙ্গ, ভারিতে লাগিল! ; 

হইল আকাশবাণী অন্ন আইল! £ 

এই ঝণপি ষত্বে রাখ, কভু না খুলিবে ; 

তোর বংশে মোর দয়। প্রধানে থাকিবে £ 

'কাশবাণীতে দয়? জানি অন্নদার, 
দণ্ডব হল ভবানন্দ মজুন্দার | 

ভাঁরতচন্দ্র । 

পলাশির যুদ্ধ । 

ব্রিটিসের রণবদ্য বাজিল অমনি, 

কাপাইয়া রণস্থল, 

কাপাইয়। গঙজাজল, 

কাপাইয়। আঁভ্র-বন, উঠিল সে ধ্বনি । 

নাচিল সৈনিকরক্ত ধমনীভিতরে, 
মাতৃকোলে শিশুগণ, 

করিলেক আক্ষালন, 
উৎসাহে বসিল রোগী শধ্যার উপরে ।. 

নিনাদে সমররঙ্গে নবাবের ঢোল, 

ভীমরবে দিগঙ্গবে, 

কাপাইয়া! ঘনে ঘনে, . 

উঠিল অস্বরপপ্রে করি ঘোর.রোল। 
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ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়। শ্রবণ, 
কৃষক লাঙল করে, 

দ্বিজ কোশাকুশী ধরে, 
দীড়াইল বজ্ান্ছত পথিক যেমন ! 

অর্ধ-নিক্ষোধিত অসি ধরি যোগ্ধ,গণ 

বারেক গগনপ্রতি, 

বারেক মা বন্দুমতী 

নিরখিল, যেন এই জন্মের মতন। 

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র পৈনিক সকল, 
বন্দুক সদর্পভরে, 

তুলি নিল অংসৌপরে 

শঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হলে রণস্থল । 

যেমতি ক্ষুষার্তব্যান্র ক্রঙ্গ কাননে 
করে যদি দরশন, 
দলি গুল্স-লতাবন, 

ভীরবৎ ছুটে বেগে স্বগ-আক্রমণে ? 

ভেমভি নবাব-সৈন্য বীর অনুপম, 

আম্-বন লক্ষ্য করি, 
একক্রোতে অগ্র ধরি, 

ছুটিল' সঞ্$লে ধেন কালান্তক বম ! 
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অকম্মাৎ একেবারে শহেক কামান, 
করিল অনল, বৃষ্টি, 
ভীষণ সংহার-ৃ্টি ! 

কত শ্বেত-যোদ্ধ। তাছে হলে| তিরোধান: ! 

ন্স্রাঘাতে স্থপ্তোখিত শার্দ,লের প্রায়, 

ক্লাইব নির্ভয় মম, 

করি রশ্মি আকর্ষণ, 

আসিল তুয়ঙ্' পরে রাখিতে সেনায় | - 

সদ্ভুখে সম্মুখে বলি সরোষে গর্জিয়া, 
করে অসি তীক্ষধার, 

ব্রিটিসের পুনর্রবার; 

নির্ব(পিত-প্রায় বীর্য উঠিল জলি য় । 

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল, 

গম্ভীর গর্জন করি, 

নাশিতে সম্মুখ-অরি, 
মৃহ্র্তেকে 'উগরিল কালাস্ত অনল। 

বিন! মেঘে বজ্্রাঘাত চাঁষ! মনে গণি, 

ভয়ে সশক্ষিত প্রাণে, 

চাহিল আকাশ পানে। 

রিল কামিনী-কক্ষ-কলপী অমনি! 
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পাখীগণ কলরব করি ব্যস্তমনে, 
পশিল কুলায়ে ভরে, 

গাভীগণ ছুটে রড়ে, 
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাফাল সঘনে। 

আবার আবার সেই কামানগর্জন, 

উগ্ররিল ধুমরাশি, 
আধারিল দশ দিশি, 

গরজিল সেই সঙ্গে ত্রিটিস-বাজন । 

আবার আবার সেই কামানগর্জন ; 

কাপাইয়। ধরাতল, 

বিদারিল রণস্থল, 

উঠিল সে ভীমরব ফাটিল গগন । 

সেই ভীমরবে মাতি ক্লাইবের সেনা, 

ধুমে আবরিত দেহ, 
কেহ অশ্বে, পদে কেহ, 

গেল পক্রমাঝে, অস্ত্রে বাঁজিল বঞন। ! 

খেলিছে বিছ্যৎ একি ধাধিয়! নয়ন ! 
লাখে লাখে তরবার, 

ঘুরিভেছে অনিবাঁর, 
রৰিককরে প্রতিবিহ্ব করি প্রদর্শন । 
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ছুটিল একটি গোল রক্তিমবরণ, 

বিষম বাজিল পায়ে, 

সেই সাংঘাতিক ঘায়ে, 

ভূতলে হইল মির্মদন পতন ! 

ছর্রে হুর্রো* * করি গর্জিল ইংরাজ; 
নবাবের সৈন্যগণ, 

ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ, 

গলাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ। 

প্াড়ারে ফ্রাড়ারে ফিরে, ধাড়ারে যবন, 
দাড়াও ক্ষত্রিয়গণ, 
যদি ভঙ্গ দাও রণ,” 

গঙ্জিল মোহনলাল, 'নকট শমন” ! 

«আজি এই রণে যদি কর পলায়ন, 

মনেতে জানিও স্থির, 

কারে! না থাকিবে শির, 
সবান্ধবে যাবে লবে শমন-ভবন | 

ছুটিল ক্ষত্রিয়দল, ফিরিল যবন, 

যেমতি জলধি-জলে, 

প্রকাণ্ড তরজদলে, 

ছুটে যায়, বহে যবে ভীন প্রতঙ্জন। 

* হংরাজ সৈনোর জয়নাদ। 
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বাঁজিল তুমুল খুদ্ধ, জনের নির্ঘাত, 
তোপের গর্জন ঘ্বন, 

ধূম-অগ্নি-উদ্গীরণ, 
জলধর-মধ্যে যেন অশনি-সম্পাত। 

নাচিছে অদৃ্-দেবী, নির্দয় হৃদয়, 
এই ত্রিটিসের পক্ষে, 

এই বিপক্ষের বক্ষে, 

এই বার ইংরাজের হলে! পরাজয় । 

অকন্মাঁৎ তৃর্যযধ্বনি হইল তখন, 

“ক্ষান্ত হও-যোদ্ধগণ, 
কর অস্ত্র সংবরণ, 

নবাবের অন্মতি কালি হবে রণ।» 

উত্িত-কুপাণ-কর,হইল অচল 9 
সম্মুখ-চরণঘয়, 
পবনে (১) উত্থিত হয়, (২) « 

্াড়াল নবাবসৈন্য হইল অচল । 

যেমতি শিখর ত্যাগি পার্ধতীয় নদী, 

করি তরু উন্থুলন, 

(১) শুন্য দেশ ।”” €) হয়--ঘোটক। 
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ছিড়ি গুল্মলতাবন। 

অবরুদ্ধ হয় শৈলে অর্ধ পথে যদি, 

বছক্ষণ শিলাসহ বিক্রমে যুবিয়।, 
যদি কোন মতে ভারে, 

বারেক টলাতে পারে, 

শ্রোতোবেগে ঠেলে যায় প্রখর বহিয়! । * 

তেমতি বারেক যদি টলিল যবন, 

ইংরাজ শঙ্গিন করে, 

ইন্দ্র যেন বজ ধরে, 
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত শমন। 

কারে! বুকে, কারে! পৃষ্ঠে, কাহারে! গলায় 
লাগিল ; শঙ্ষিন ঘায় 

বাত্যাহত তরুপ্রা়, 
আঘাতে আঘাতে পড়ে ববন ধরায়। 

বম্ ঝষ্ বম্ করি ব্রিটিমবাজনা, 
কাপাইয়। রণস্থুল, 

কীপাইয়। গঙ্গাজল, 
আনন করিল বঙ্গে বিজয়ঘোবণ!] । 

& পারবর্তিত। 
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সুচ্ছিত হইয়? পড়ি অচল-উপর, 

খন্ড গেল রবি, হায় ! 

অন্ত গেল ষবনের গৌরবভাঙ্কর | 
নবীনচন্দ্র লেন । 

নাচ ত ময়ুর। 

নাচ ত মন্ত্র ভুমি নাচ ত মুর । 

চধ্তল। চপলা বালা, মেঘসনে করে €খলা, 

চেঁচার পাগল পার। দান্ডিক দর্দ র। 
খ্ুমধূর কেকারব কর ত মধুর ॥ 

চিকুরের ঝন্ঝনি, শুনিয়। প্রমাদ গণি, 

মাগর কোলে কার্দে শিশু ভয়েডে আতুর, 
নাচ ত; পাইবে শিশু প্রমোদ প্রচুর | 

নাচ ভ ময়ুর ভুমি পেখম খুলিয়।, 
দেখিয়া মোহন ছাদ, ঝলমল কোটি চাদ, 

নীরদের ন্সিগ্ধ মন যাইবে ভুলিয়া, 
পবনের অনুরোধে যাবে না চলিয়। । 

গিকি সম বলবে ধীর, আনন্দের আশ্রুনীর, 

বৃষ্টিছলে অবিরল পড়িবে গিয়া... 
দহিবেদন। মহী গাল নিদাঘে জলির | 
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নাচ ত মধুর ভূমি ঘাড় উ'চ করি, 

অহিতুকৃ বিহুঙ্গম, তে কি এত মনোরম ?-- 

এই ভেবে ঈর্ধযাস্রে মলিন। শর্বরী 

গৌরবে গলার পাকে ভারার ন"নরী । 
সমুজ্জ্জল পীতবর্ণ খা পরিহীণ স্বর্ণ" 

তারাহারে বিভূষিভা হয়ে বিভাবরী 
মনে করে তার মত নাহিক স্মন্দরী ৷ 

নাচ ত ময়ূর তুমি দেখুক রজনী, 
কি ছার সোণার জারি, করে সে কাফরি নারী, 

তোমার কলাপে কত নীলকাস্ত মণি? 
অমন পালিস পান্ন। পান না রজনী । 

ভূপতির পাঁটরাণি ! হগনাকে। অভিমানী, 
খ্যাক গণিত লয়ে গোটাকত মণি, 

বনের বিহ্ক্ষ-অঙ্গে মাণিকের খনি । 

নাচ ত ময়ূর ভুমি দোলায়ে চরণ, 

সম্পৎ্ ত্যজিয়! শৃলী, সার করি ভিক্ষা ঝুলি, 
ছাই মাথি গায়ে, পরি হাড়ের ভূবণ, 
তথাপি তোমার রূপে মুগ্ধ ভ্রিলোচন ঃ 

কালকুট পানে নয় নীলকষ মৃত্যুঞ্জয়, 
শোভার সারের সায় উমণ-বিমোহিন 
নীলকণ্ঠঃ নীলক্চ করেন ধারণ । 
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নাঁচ ভ ময়ূর ভুমি হেলায়ে শরীরে, 
হর্লভ কৌভ্তত ভূলে, ভ্রমি কালিনার কুলে: 

গোপবেশী বিষুৎ যারে ভুলেছেন শিরে, 
নাঢুক সে জন পূর্ণ প্রমোদ গভীরে । 

অন্ুকারি ষার খুজ্ছ, অন্য ভূষা করি তুচ্ছ, 
চক্ষুময় হন ইন্দ্র সকল শরীরে, 

করুক সে গর্বহার। উর্বশী নটারে | 

নাচ ত মস্কুর ভূমি দ্েমাকের ভরে । 

আপসমুদ্র হিমাচল, ছিল যার করতল, 
প্রবল প্রতাপ সেই দিলীর ঈশ্বরে, 
সাহজহ। বাহাছরি মানিল অন্তরে, 

ভোমার মুরতি গড়ি, তত্ভ তাউসেতে চড়ি, 
একবার ভাবিলে ন! কি ঘটিবে পরে! 
ময়ূরে কার্ভিক-বিনা কে চড়িবে পরে ? 

নাচ ভ ময়ূর ভুমি নাচ ভ মঘুর | 

ভোমারে দেবিক্স! পাখিঃ ভাবে বিমোহিত থাকি, 
খানিক মনের জাল করি আমি দূর, 
শোকভাপে চিত্ত মম বড়ই বিধুর। 

শোভা রাশি একাধারে, দেখিয়া! সে বিধাভারে 
নিশ্দাণ-নৈপুধ্য তরে বাখানি প্রচুর, 
নাঁচ ত মস্ভুর ১888 নাচ ত মুর! 
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ভারত-কামিনী । 

মরে কুলাঙ্গার হিন্দু হুরাচার-- 

এই কি তোদের দয়া, সদাচাঁর ? 

“হয়ে আর্ধ্যবংশ--অবনীর সার 

রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে 1 

এখনে! ফিরিয়। দেখনা চাহিয়। 
জগতের গতি, ভ্রমেতে ভূবিক্বা-_ 

চরণে দলিয়! মাতা, স্ৃতা, জায়, 

এখনো রয়েছ উন্মত হয়ে? 

বাঁধিয়। রেখেছ বাম। রাশি রাশি 

আনাথ। করিয়া--গলে দিয়ে ফালি, 

কাড়িয়। লয়েছ কবরী, কষ্কণ, 

হার, বান্ধুঃ বালা, দেহের ভৃষণ-- 
অনম্ভণছৃথিনী বিধবা! নারী ! 

দেখ রে নিষ্ঠুর, হাতে লয়ে মাল! 
কুলীন-কুমারী অনুঢ়া অবলা* . 
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে, 

খ্য রমণী বিবাগ্সিনী-বেশে,* 

* গরিবর্তিত। 
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কেহ বা! করিছে বরমাল্য দান 

মুমূষ্র গলে হয়ে জিয়মাণ, 

নয়নে মুছিয়! গলিত বারি ! 

অবরোধে আছে নির্জনে বনিয়।,৯ 

সরদী কমল যেন রে ছিড়িয়া * 
পেটকে পুরিয়া রেখেছ তুলিয়! * 
নিশ্বাস ফেলিতে হৃদয়ে সন্ত্রাসঃ * 

ন1 দেখিতে দাও অবনী আকাশ--- 

করে কারাবাস জগতে রয়ে। 

ওরে কুলাঙ্গার হিন্দু ছুরাচীর--- 

এই কি তোদের দয় সাচার? 

হয়ে আর্ধ্যবংশ অবনীর সার 

রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে? 

এখনে৷ কিরিয়! দেখন! চাহিয়! 

জগতের গতি, ভ্রমেতে ভূবিয়া-_- 

চরণে দলিছ মাতা, সুতা, জায়া, 

ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবীমাঝে । 

* প্রিবর্িত। 
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দেখ নাকি চেয়ে জগত উজ্জ্বল 

আই 'সে ভারত, হিমানী অচল, 

ই সে গোমুখী, যমুনার জল, 

সিন্ধু, গোধাবরী, সরধু সাছে ? 

জান না৷ কি সেই অযোধ্যা, কোশল, 

এই খানে ছিল, কলিঙ্গ, পঞ্চাল, 

মগধ, কনৌজ.__ন্ছপবিত্র ধাম 
সেই উজ্জরিনী, নিলে যার নাম 

ঘুচে মনস্তাপ কলুষ হরে ? 

এই রক্ষভূমে করেছিল লীলা 
আত্রেয়ী, জানকী, জৌপদী, হুশীলণ, 
খনলীলাবতী প্রাচীন মহিলা-. 

সাবিত্রী ভারত পবিভ্র করে। 

এই আধ্যভূমে বাধিয়। কুস্তল 
ধরিয়া কপাণ কামিশী সকল, 
প্রফুল্প স্বাধীন পবিত্র অন্তরে 
নিঃশক্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে, 
খুলে কেশপাস দিত পরাইয়া 
ধনুদণ্ডে ছিল! আনন্দে ভাসিলা--- 

লমর-উল্লাসে অধৈর্ধ্য হয়ে !-_ 
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কোথা সে এখন অনিভল্লধারী 

মহারাপ্র-বামা, রাজোবারা-ক্কনারী ? 
করাতি-বিক্রমে পরাজিত হলে 

চিতানলে যাঁরা তনু দিত ঢেলে 

পড়ি, পিতা, স্ৃত, সংহতি লয়ে । 

ৰীরমাভা যার? বীরাঙ্গনা ছিল, 

মহিমা কিরণে জগত ভাতিল-_- 

কোথা এবে ভারা কোথা সে কিরণ £ 

আনন্দ-কানন ছিল যে ভুবন 

নিবিড় অটবী হয়েছে এবে ! 

আর কি বাজে সে বীণা সপ্তত্বর! 

বিজর-নিনাদে বল্ম্ধর1 ভর]? 

আর কি আছে সে মনের উল্লাস 

জ্ঞানের মর্ধগদা, সাহসবিভাস . 
সে সব রমণী কোথা রে এবে ? 

সে দিন গিয়াছে--পশুর অধম 

হয়েছে ভারতে নারীর জনম ; 

* রাবার! বা রাজপুতান1। 
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নৃশংস.আচার, নীচ ছু়াচার 

ভায়ত-ভিতরে বত কুলাঙ্গার 

পিশাচের হেয় হয়েছে সবে। 

,তবে কেন আজও আছে এঁ গিরি 
নাম হিমালয় শৃঙ্গ উচ্চে ধরি? 

তবে কেন আজও করিছে হুঙ্কার 

ভারত বেঠির। জলধি দুর্বার ? 
কেন তবে আজও ভারত.ভিতরে 

হিন্দুবংশাঁবলী শুনে নমাদরে 

ব্যাস বাল্সীকি, বারিধারা ঝরে 

সীতা, দময়স্তী, সাবিত্রী রবে। 

গভীর নিনাদে করিয়ে ঝঙ্কারঃ, 

বাজ রে বীণ। বাজ একবার, 

ভারতবাশীরে শুনায়ে সবে ! 

দেখ চেয়ে দেখ হোথ। একবার-. 

প্রফুল কোমল কুস্থম আকার 

ষুনানীঞ্* মহিল। হয় পারাপণর 

আকুল জলধি অকুতোভড়ে । 

থায় অশ্বপৃষ্ঠে, অশক্কিত চিতে, 
কানন, কন্দর, উন্নত গিরিতে--- 

+* অর্থাত ইউরোপীয় এ 
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অন্পর1 আকৃতি, পুকুষ-সেবিতা--" 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীতে ভূবিতা-- . 

ক্বাধীন প্রভাতে পবিত্র হয়ে । 

পার কি ভারতে ওরূপে আবার 

হবে রে অঙ্গনা-মহিযা প্রচার ? 

পেয়ে নিজ মান, পরে নিজ বেশ 

জ্ঞান, দন্ত, তেজে পুরে নিজ দেশ--. 
বীর-বংশাবলী-প্রস্ুতি হবে? 

এ হেন প্রকাণ্ড মহীথণ্ড মাজে, 

নাহি কিরে কোন বীরাত্বা বিরাজে--- 

এখনি উঠিয়া! করে খণ্ড খণ্ড 

সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড 

স্বজাতি উল্ভ্রল করিয়া ভবে ? 

চৈতন্য গৌতম নাঁহি কিরে আর, 
ভারত সৌভাগ্য করিতে উদ্ধার ? 
খষি বিশ্বামিত্রঃ রাঘব, পাগুব, 

কেন জন্মেছিল! মহাত্মা! নে সব ? 

ভারত যদি ন! উন্নত হবে ? 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ 

উর 
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চন্দ্র 

ভূবনমোহন রূপ ধর ভূমি শশি ! 
তোমার কৌমুদী রাশি, তামনীর তম নাপি, 
কেমন সাজায় ভারে মোহিনী রূপসী ! 
পরায় সোণার হার নদীর গলায়, 
সৈকত পুলিনে তার চুমকি বসায় ! 

নত-নীল-ুদে তুমি সোণার কমল ! 
সুমন্দ-প্রবাহ-ভরে, ধীরে ধীরে নীর' পরে 

ভাসিতেছ রূপে দ্িশি করিয় উজ্জ্বল । 

রবির ভোমাঁতে দেখি বড়ই সোহাগ, 
নিজ করে তাই ক'রে দেছে অঙ্গরাগ। 

ললিত-লাবণ্য তব জুড়ায় নয়ন। 
উদ্দিলে গগন-তলে, শিশুগণে কুতৃহলে, 

অনিমিখে তোমাপানে করে বিলোকন। 

আদরে প্রন্থুতি ডাকে অঙগুলিসন্কেতে, 
মণির কপালে'তার চিকৃ দিয়ে যেতে । 

_ সবাই তোমারে ভাল বাসে শশধর। 
নির্মল টা্দিনী যাতে, বাঁশরী লইয়া হাতে 

রাখাল বাজায় কিবা স্থললিত শ্বর ! 

নীরব নিশায় অই বাঁশরীর ম্বরে 
অমিয়ের খার। চালে শ্রঙ্গণ বিন । 
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প্রণরীর সখা তুমি বিদিভ ভুবন, 

মলয় মারুত মন, খুপফুল কুন্দম-গ দ্ধ 

 বজতস্থবল আর তোমার কিরণ, 

একত্রিত কাস্তকান্তা সেবা করে যবে, 

অমর-বিভব ভারা ভোগ করে ভবে 1 

বিভ্রম ঘটাতে ভুমি বড়ই চতুর, 

ব্ভাবরী দিপ্রহরে, দ্রিনমান মনে করে, 
ছধে। ঘুম চোকে পিক কুহরে মধুর | 

নীরে ক্ষীর ভাবি লুব্ধ মার্জারের মন, 

বিটপে বিকট ভূত দেখে ভীরু জন ! 

বহুরূপী ইন্দু ভূমি জ্যোভিক্ষ-মণ্ডলে, 

কভু বক্ররেখাসম” কভু অগ্ধবৃন্তোপম, 

কভু বা বর্তৃল-দেছে উঠ নতত্ভলে 2 
কভু তব অদর্শনে অয] নিশীথিনী, 

গলিত-চিকুর-ভারে কাদে অনাখিনা । 

রঙ্গরসে শ্মুরসিক চন্দ্র ভূমি বট? 
এই স্কুট হাসহাপি, তব ন্ুধা-অভিলাবী 

চকোর নিকটে চির প্রণয় প্রকট, 

আবার মেদের আড়ে নুকাযে মূরতি, 

প্রকাশে! কপট কোপ অনুগত প্রতি | 
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কলক্ষী শশাঙ্ক তুমি জগতে প্রচার ৷ 

নিশাভাগে নিরজনে, প্রোধিত-পতিকা-মনে 

কভু কি বিষ্র-ভাব করছে সখণার ? 

তব হিমকরে বাড়ে দেহভাঁপ যার 

* সেজানে পাষাণে গাথা হৃদয় ভোমার । 

ও কলঙ্ক কলানিধি ধরি না তোমার, 

সাগর মধিত হলে, উগারিল হলাহলে, 
তবু রত্বাকর নাম প্রথিভ তাহার । 

যে জ্বলে জ্লুক তব কিরণ-গরলে, 
ল্ুধাকর নাম তবু ঘোবিবে সকলে ।* 

“রাগের লাগ 

বাতাস ॥ 

নিখিল-পৃথিবী-ব্যাপি, চক্ষ-অগোচর, 
হে অনিল, জীবনের প্রধান সঙ্তায় ! 

কি আশ্চর্য্য, পুরাকালে তত্বহ্থীন নর 
দেবতা বলিক্লা বু বন্দিবে তোমায় ? 

বিশ্বকে আমিও নেই দিতাম সম্মান, 

যদি ন! বিভিন্ন বারী! বলিত বিজ্ঞান ॥ 



(৮২) 

বলুক বিজ্ঞানবিৎ যাহ! মনে লয়, 

ভৌতিক, যৌগিক, % কিংব। দ্বি'ক ভিন্ন নাঁম, 
পূর্ব ক্ষমতার তব নাঁই অপচয়, 

অসক্কোচে প্রবাহিত আছ অবিরাম । 

সেই সদ] ক্রীড়াপর ভরল-প্রককৃতি, 

খন ঘ/অভিরুচি সেইরূপ গতি ! 

স্টুঘর্দ তোমার স্পর্শ, যবে হে সুজন 
উ্েমোদিত পুষ্পবন-সৌরভ-সভভার, 
“বন্দ মন্দ হিলোলেতে করিয়। বহুন 

বর্ড়-লক্ষমীরে দেহ শ্রীতি-উপহার ! 
এত বীর, লতিকার নব কিশলয় 

দোলাইভে তবে, তব ভার বোধ হয় | ' 

ছুঃসহ শীতল, স্পর্শ বিরস কখন ; 

ছুর্নের সঙ্গ হেন বর্জে তোম! সবে | 

ক প্রাচীন গতিতে) নিশ্চল করিয়াছিলেন থে জড়পদার্থমাত্রেই 

ক্ষিভি অপ্. তেজ:, মরু ও ব্যোম এই পঞ্চ ভূতাত্মক। আধুনিক 
পঞ্ডিতের। এই পাঞ্চভৌতিক মতের খওন করিয়াছেন । তাহাদের যতে 

বায়ু ছুই পদার্থের যোগে উৎপর হইয়াছে, সৃতরাং ইহ1 ভৌতিক ন1 
কুইক যৌগিক পদার্থ হইবে। 

ভূদ্বেষ বাবু গুনীত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে 

গাঞ্চভৌতিক মত-ও তাহার থণব বৃত্ত বিরত আছে। " 
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শতগ্রস্থি কাথা মাত্র জীর্ণ জাীবরণ 
দরিক্রে কতই ক্লেশ দেও ভুমি তবে। 

জান্ ভান কৃশাণু আশ্রয় মাত্র করি, 
যোগেষাগে বঞ্চে তারা, দিবা! বিভাবরী ! 

কখন ছুললভ ভুমি, গৌরব-প্রয়াসী, 
ত্যঙজিতে ন। চাও তক্ষ-শিখর-আসন, 

নিদাঘ-পীড়িত নর, শৈত্য-সভিলাবী, 

বাজনে বৃথায় তব করে উদ্বোধন । 

উবীর চন্দন, অন্থুলেপন বিফল, 

গ্রীক্মপ্রশমন তব সঞ্ধার কেবল । 

কভু, ক্ষিপ্ত যুখপতি অধুত সমান 

উচ্ছজ্খল, স্বদল সহিত হুহুঙ্কারে, 

ঘোরদর্পে শুহ্তদেশে বহু বেগবান, 
পরুষ আচারে পীড়া দিক্সা বন্ছধারে ॥ 

ছিন্নভিন্ন বৃক্ষলতা প্রাসাদ কুটীর, 
উত্তালভরঙ্গে সিদ্ধ গ্রাস করে তীর । 

সর্ধবতঃ অপ্রভিহতভ বিক্রম ভোমার ? 

বঙ্গদেশে সবিশেষ জানে সর্বজনে ॥ 

বিহ্যৎ স্চুরিত গাঢ় মেঘের আকার, 

দেখিলেই বিষম: প্রযাদ তার! গণে। 
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জগৎ্-জীবন নাম ধরিয়। পবন 

অহিত সাধনে, ছিছি ছূর্মভি এমন ! * 

মরের ছরবগম্য প্রকৃতি তোমার £ 

হে সমীর, এই স্থির জানি কিন্ত আমি, 

বাহার নিক্নমে বাঁধ! সমন্ড সংসার, 

বাহার আদেশে রবি উদয়াস্তগাঁমী, 
নিভাসিত পক্ষে, শশী ক্ষয়বৃদ্ধিশীল, 

যত শাসনে তার, তুমিও অনিল। 

সীতা! ও সরমার কথোপকথন । 

একাকিনী শোকাকুলা! অশোককাননে; 

কাদেন রাঘববাঞ। আধার কুটীরে 
নীরব! ছুরস্ত চেড়ী, সীতারে ছাড়িয়া, 
ফেরে দুরে মত সবে উৎসবকৌতুকে_ 
হীনপ্রাণ। হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী 
নির্ভয়-হৃদয়ে যথ। ফেরে দুর বনে। 
মলিনবদন] দেবী হায় রে যেমতি 

* যাঙ্গালাদেশে সন ১২৭১ সালের আখিন, ৭৪ সালের কার্তিক ও 

৭৬ সালের তোষ্ঠ মাসে, উপর্ধূযপরি যে কয়েকবার প্রঘল ঝড় হইয়া! « 

গিয়াছে তত্প্রসঙ্গেই এই কয়েক গংক্তি লিশিত হইয়াছে। . 
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খনির তিমিয়গর্ভে (না পারে পশিত্তে 

লৌরকররাশি যথ! ) হুর্ধ্যকাস্ত মণি $ 
কিংব? বিশ্বাধর! রম অন্বুরাশি তলে; 

প্বনিছে পবন; দূরে রহিরা রহিয়া, 
উচ্ছখসে বিলাপী যথা ! নড়িছে বিষাদে 
মর্শরিয়। পাভাকুল । বদিছে অরবে 

শাখে পাখী ॥ রাশি রাশি কুল্বম পড়িছে 

ভরুমূলে ; যেন তরু, ভাপি মনস্তাঁপে, 

ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিনী, 
উচ্চ বীচিরবে কাদি, চলিছে সাগরে, 

কহিতে বারীশে যেন এ হঃখ- বারতা ॥ 

না পশে স্থধাংশু-অংশু দে ঘোর বিপিনে ! 

ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ? 

তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্বরূপে ! 

একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভামরী 

তমোমক্স ধামে যেন! হেনকালে তথা, 

সরম। স্সন্দরী আনি বসিলা কাদিয়! 

সভীর চরণ-তলে ; নরম সুন্দরী+-- 

রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্লী রক্ষোবধূবেশে ! 

কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি ল্দলোচন! 

কহিল! মধুরস্বরেঃ “ছুরস্ত চেড়ীর! 

তোমারে ছাড়িয়া, দেবি; ফিরিছে নগরে, 
| ৪ 
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মহোৎসবে রত সবে জাজি নিশাকালে £ 

এই কথ। শুনি জাঁমি আইন পুর্িতে 

পা ভুখানি । আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়? 

লিন্দুর ; এয়ে! ভুমি, তোমার কি সাজে 

এ বেশ? নিষ্ঠুর হার, ছুট লঙ্কাপতি 1 -. 

কে ছেড়ে পঞ্পের পর্ণ? কেমনে হরিল 

ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার, বুঝিতে না পারি ॥* 

কৌটা খুলি রক্ষোবধূ যক্কে দিল ফটা। 

সীমন্তে, সিন্দুর বিন্দু শোঁভিল ললাটে, 

গোধুলি-ললাটে, আছা ! তারা রদ বা 

দিয়! ফৌট।, পদধু'লে লইল। সরম] ! 

“ ক্ষম লক্ষি, ছুঁই ও দেব-জাকাজ্কফিত- 

ভন্ু, কিন্ত চিরদাসী দাসী ও চরণে ! 

এতেক কহিয়! পুনঃ বনিল। যুবতী 

পদতলে ১ আহ মরি, ক্বর্ণ দেউটি 

ভুলসীর মূলে যেন জলিল উ্জলি 

দশদিশ ! সৃদুত্বপে কহিল] মৈথিলী-- 

“ বুখা গঞ্জ দশাননে ভূমি বিধুযুখি £ 

আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দৃক 

'আভরণ, যবে পাঁ্গী আমারে ধরিল 

বনাশ্রমে। ছড়াইন্ছ পথে সে সকল 

সিক্হেতু+ €₹দই সেসু আনিয়াছে হেখা-- 
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এ কনক লক্কাঁপুরে--ধীর রখুনাথে )। 
মণি মুক্তা, রতন, কি আছে লে। জগতে," 

বাহে নাহি অবহেলি-লভিতে সে ধনে ?” 

কহিল। সরমণ ; “ দেবী, শুনিয়াছে দাসী 

তব ত্বয়স্বর কথ। তব সুধাসুখে 

কেন বা আইল। বনে রখুকুলমণি । 
কহ এবে দর়। করি; কেমনে হরিল 

তোমা রক্ষোৌরাজ, সতি ? এই ভিক্ষা করি, 

দাসীর এ তৃষা তোষ স্ুধাবরিবণে ! 

দুরে ছুষ্ট চেড়ীদ্ল এই জ্মবসরে 
কহ মোরে বিবরিয়া শুনি সে কাহিনী ॥ 

কি ছলে ছলিল। রামে ঠাকুর লক্ষ্পণে 

এ চোর? 'কি মায়াবলে রাঘবের ঘরে 

প্রবেশি করিল চুরি এ হেন রতনে ! 

যথা! গোমুখীর সুখ হুইতে স্ুত্বনে 
করে পৃত বারিধারা, কহিল! জানকী 

সরমারে১_হিইউতবিণী সীতার সরম! 

ভুমি, সখি, ! পূর্ববকথা শুনিবারে যদি 
ইচ্ছ! তব, কহি জামি, শুন মন দিয়1।-- 

হ্িছ মোর! স্থলোচনে, গোদাবরী ভীর়ে, 

কপোভ-কপোতী যথ? উচ্চবৃক্ষচড়ে 
বাঁধি নীড় থাকে লুখে, ছিহ্ু ঘোর বনে 
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নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে ্থরবন সম ॥ 
সদা করিতেন সেবা! লক্ষ্মণ সুমতি 1 
দণ্ডক'ভাগার যার, ভাবি দেখ মনে, 

কিসের অভাব তার? যোগাঁতেন আনি 

নিত্য ফলমূল বীর সৌমিত্রী » মৃগয়। 
করিভেন কতু প্রভূ, কিন্ত জীবনাশে 

সতভ বিরত, সখি, রাঘবেজ্্র বলী,- 

দয়ার সাগর নাথ, বিদ্দিত জগ্গতে ॥' 

£ ভুলিনু পূর্বের স্থখ। রাজার ননিনী? 
রখুকুলবধূ আমি ! কিন্তু এ কাননে, 
পাইন, সরম] সই, পরম পীরিতি ! 
কুটীরের চারিদিকে কভ যে ফুটিত 
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ? 
পঞ্চবটীবনচর মধু * নিরবধি ! 
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুম্বরে 

পিকরাজ। কোন্ রাণী, কহ শশিমুখি, 
হবেন চিত্তবিনোদন বৈভাঁলিক-গীতে 

খোলে আখি: ! শিখিসহ, শিখিনী স্খিনী 
নাচিত ছুয়ারে মোর! নর্তক নর্তকী 

এ দোহার সম, রামাঃ আছে কি জগতে ? 

অতিথি আনিত নিত্য করভ করভী. 

* মধূ--বসত্তকাল। 
ভার এস এরাই 



€ ৮৯.) 

ইগশিশু, বিহঙগম, ত্ব্ণ-অঙগ কে, 
কেন্ছ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত, 
বথা বাসবের ধন্থঃ ঘনবর শিরে-_- 
অহিংসক জীব যত ! সেবিতাম সবে, 
মহাদদরে, পালিতাম পরম যতনে, 

মরুভূমে শ্রোতত্বতী তৃষাতুরে যথ। 
আপন্সি.স্জলবতী, বারিদ-প্রসাদ্দে-_ 

সরসী আঁরসী মোর ! ভুলি কুবলরে, 
(অতুল রতন সম ) পরিতাম কেশে £ 
সাজিতাম ফুল-সাজে, হাসিতেন গ্রনু, 
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাবি কৌতুকে ! 
হায়) সখি, আর কিলে! পাব প্রাণনাথে ! 
আর কি এ পোড়া আঘধি এ ছণর জনমে 
দেখিবে দে পা ছুখানি-_-আশার সরনে 
রাজীব, নয়নমণি? হে দারুণ বিধি 
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ? 

এতেক কক্ষ্মা! দেবী কাদিল নীরবে ! 
াঁদিল! সরম! সতী ভিতি অশ্রনীরে ॥ 
কতক্ষণে চন্ষুজল মুছি রক্ষোবধু 
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে। 

« ্মরিলে পূর্বের কথা ব্যথ। মনে যদি 
পাঞ্ দেবি, থাক তবে, কি কাজ ব্মরিয। £ 
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হেরি তব অশ্রবারি ইচ্ছি মরিবাঁরে ৫” 
উত্তরিল। প্রিয়ংবদ1 (কাঁদশ্ব। যেমভি 

মধুস্বর ! ) “এ অভাগী, হার লো বুভগ্গে, 
বদি না কাদিবে, তবে কে আর কাদিবে 

এ জগতে ? কহি শুন পুর্ববের কাহিনী । 

ৰরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে 

কাতর গ্রবাহ ঢালে, তীর অতিক্রমি 

ৰারিরাশি ছুই পাঁশে, ভেমতি তে মন 

ছুঃখিত, দুঃখের কথা! কহে সে অপরে ; 

তেই আমি কহি, তুমি শুন লে? সরনে ॥ 

কে অঁছে সীতার আর এ অরক্ষপুরে £ 

“ পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী তটে 
ছিনু সুখে । হার সখি, কেমনে বর্পিৰ 

সে কাত্ার-কাক্তি আমি £? সউত ম্বপলে 

শুনিভান বনবীণ। বনদেবী-করে ; 

সরসীর তীরে বসি দেখিতাম কভু 
পৌরকররাণি বেশে স্থরবালাকে লি « 
পল্পবনে ; কভু সাধ্বী খবিবংশবধু 

স্হাসিনী, আনিতেন দসীর কুটীরে, 
্ধাংশুর অংশু ষেন অন্ধকার ধামে £ 

অজিন, রপ্জিত আহা কত শত রঙে ! 

পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমুল্ে 
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পখীভাবে সম্ভাষিয়! ছায়ার 2 কন্ডুব 

কুরজিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে. 

গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি ॥ 

কভুব! প্রভুর সহ জ্রমিতাম স্থুখে 

নদী-তটে, দেখিভাম তরল সলিলে 

নুতন গগন যেন নব ভারাবলী, 
নব নিশ+কাভ্তকাত্তি ! কতুবা1 উঠিয়! 
পর্বত উপরে, সপ্ি, বসিতা আমি 
নাথের চরণতলে, ব্রততশ যেষমতি 

বিশাল-দ্সাল-হলে ! কত যে জাঁদরে 

ভূষিতেন প্রভু মেনে, বরযি বচন- 

সুধা, হাক* কন কারে ? কব বা কেমনে £ 

শুনেছি কৈলানপুরে কৈলান- নিবাসী 
ব্যোমকেশ, ন্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে, 
গন, পুর।ন, বেদ” পঞ্চতস্ত্র কথা। 

পঞ্চমুখে পঞ্চবুখ কহেন উমারে * 

শুনিভাম এন ইরূপে আমিও, কূপসি, 

নানা। কথা ! এখনও, এ বিজন বনে, 

ভাবি আমি শুনি যেন নে মধুর বাণী-- 

সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিইুর বিধি, 
নে সঙ্গীত ?”” নীগ্গবিলা আক়্তলোচনা। 

বৈষাদে ! কহিলা ভবে নরম! সুন্দরী 



€ ৯২ ) 

*শুনিলে তোমার কথা রাঘব রমণি, 

ব্বণা জন্মে রাজভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্য্জি 
পাজ্যস্থখ যাই চলি হেন বনবাসে । 

কিন্ত ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে 1 

রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে 

ভমোমক্স, নিজগুণে আলে! করে বনে 

লে কিরণ, নিশি বে যায় ফোন দেশে, 

মলিন বদন সবে তার পমাঁগমে । 

যথা পদার্পণ ভুমি কর, মধুমতি, 
কেন না হইবে স্থুখী সর্বজন তথা ? 

জগৎ্-আনন্দ ভুমি, ভুবনমোহিনী ! 

কহ, দেখি, কি কৌশলে হরিল তোমারে 
পক্ষঃপতি ? শুনিকাছে বীপাধ্বনি দাসী ১ 

পিকবর-রব নবপলবমাঝারে 

সরস মধুর মাসে, কিন্ত নাহি শুনি 

হেন মধু মাখা! কথা কভু এ জগতে ! 

মাইকেল মখুহ্দম দত্ত । 

শি রেলতট এরর 

রর 
সা ডিন 

কির সাহ্তা-পি ২৯২ 
চলে মি 

র 
রি ০ 
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ছি ী 
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চি 
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শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষমণের মুমূর্ষু অবস্থায় 

রামচন্দ্র বিলাপ । 

চেতন পাইয়। নাথ কহিল! কাতরে, 

+" রাজ্য ত্যজি বনবাসে নিবাসিহ্ু যবে, 
নক্্ণ, কুটীরদ্বারে নিত্য নিশাকালে, 
ধনহুঃকরে, হে স্ধন্থি, জাগিতে সতত 

তৃমি! আজি রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি 

বিপদ্দ-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয় 
আমায়, হে মহাবাহু, লতিছ ভূতলে 

বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ জামারে ? 

. উঠ বলি! কবে তুমি,বিরত পালিতে 

ত্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মূম ভাগ্যদোষে-. 
চির ভাগ্যহীন আমি--ত্যজিল। আমারে 

প্রাণাধিক, কহ শুনি, কোন্ অপরাধে * 

অপরাধী ভব কাছে অভাগী জানকী? 
দেবর লক্্মণে ম্মরি রক্ষঃ-কারাগারে 

কাদিছে সে দিবা নিশি! কেমনে ভুলিলে-. 

হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি 

মাতৃসম নিত্য ধারে সেবিতে আদরে ! 

হে লাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ 

রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়। না শান্তি সংগ্রামে 
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হেল ছুষ্টমতি চোরে, উচিভ কি তব 
এ শয়ম--বীরবীক্ষ্যে সর্বভূকৃসম 

ছুর্বার ংশ্রামে সুমি? উঠ, ভীমব্ান 
ব্রধুকলজয়কেতু.€ অসহায় আমি 
তোম] বিনা, যথ। রথী শৃন্তচক্ররথে । 
তোমার শয়নে হনু বলহীন বলি, 

গুণহীন ধনথঃ যখ] * বিলাপে বিষাদে, 

ঘঙগদ, বিষণ মিতা স্ুগ্রীব ন্ুমতি, 

অধীর কর্ব,রোত্ম বিভীবণ রী, 

ব্যাকুল এ বলিদল ! উঠ, ত্বর1 করি, 

জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি ! 
“কিন্তু ক্রাস্ত যদি ভূষি এ তুরস্ত রণে, 

ধনুর্ধর, চল ফিরি ষাই বনবাসে । 

নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি, 

গ্সভাগিনী | নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষলে 1২" 

'তলয়ব্খসল! যথ] ক্ুমিত্রা! জননী 
কাদেন সরষূভীরে, কেমনে দেখাব 

এ মুখ লক্ষ্মণ, আমি, ভূমি ন। ফিরিলে 

সঙ্গে মোর ? কি কহিব, ত্যুধিবেন যবে 

মাতা, « কোথা রামভত্ত্র, নয়নের মণি 
মার অনুজ তোর ?7 কি বলে বুঝাৰ 
উর্ষিল] বধুরে সামি, পরবাসী জনে ? 
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উঠ বম ! আদি কেন বিমুখ হে তুমি 
পে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে, 

রাজ্যভোগ ভ্যজি ভূমি পশিল! কাননে ! 

সমছুঃখে সদ] ভূমি কাদিতে হেরিলে 
আুক্রময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে 

অশ্রধারা, তিতি এবে, নয়নের জলে 

আমি, তবু নাহি চাহ ভূমি সোর পানে 
প্রাণাধিক ? হে লক্ষণ, এ আচাঁর কভু 
(ন্ন্রাভৃব্ল তুমি বিদিত জগতে 1] 
সাজে কি তোমারে ভাই, চিরানন্দ ভুমি, 
আমার ? আজন্ম আমি ধর্ে লক্ষ্য করি, 

পুজিনু দেবতাকুলে-দিল1 কি দেবতা! 

* এই ফল? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি, 
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুম্ছমে 

নিদাঘার্ত, প্রাণদান দেহ এ প্রস্থনে | 
ক্্ধানিধি ভুমি, দেব ন্ুধাংগু ; বিতর 

জীবনদারিনী সুধা) বাঁচাও লক্ষণে" 

বাঁচাও করুণাময়, ভিখারী রাঘবে। ” 

মাইকেল মধুহ্দন রস্ধ। 
ছিব 

সন্ত । 
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